
VERKOCHT

REF. MRB1819

575.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw luxe appartementen met 2-slaapkamers, te koop in de Golf Valley van
Marbella
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

109m²
Plattegrond  

38m²
Terras

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.co.nl Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

La Cerquilla project biedt dit moderne appartement met 2
slaapkamers te koop in Nueva Andalucia

Appartementen ontworpen in eigentijdse stijl, georiënteerd in het zuiden met 2 of 3
slaapkamers, nu te koop op plan, in een exclusief nieuwbouwproject in de beroemde
Golf Valley van Nueva Andalucía. Het complex bestaat uit slechts 42 appartementen
en is gelegen op een uitzonderlijk plot in een verhoogde positie binnen een uniek
gebied van Marbella, omringd door Marbella's beste golfbanen.

Elk appartement beschikt over een ruim terras en een ruime, klare open leefruimte
met moderne en volledig uitgeruste keuken, warm en koud airconditioning, een
prachtig panoramisch uitzicht op de golfbaan en de zee, een eigen ondergrondse
parkeergarage en een aangelegde gemeenschappelijke tuin met zwembad.
Gemeenschappelijke voorzieningen voor de bewoners met bovendien een spa met
een fitnessruimte, sauna, Turks stoombad en jacuzzi.

Alle appartementen beschikken over een eigen ondergrondse parkeerplaats en een
berging.

lucasfox.co.nl/go/mrb1819

Zwembad, Terras, Parkeerplaats
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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