REF. MRB18683

€555,000 Appartement - Te koop

Nieuwbouw 3 Slaapkamer Appartement met 65m² terras te koop in Benahavís
Spanje » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29679
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Contact ons over deze woning
+34 637 996 636
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OMSCHRIJVING

14 luxe nieuwbouwappartementen en penthouses te koop
in The Westin La Quinta.
We vinden dit project van lage dichtheid, met 14 nieuwe appartementen, in Westin La
Quinta. Met zijn fantastische 27-holes golfbaan, 4-sterrenhotel, een selectie van
restaurants, een spa en een golfacademie is dirt zonder twijfel een betoverende
plaats om te vertoeven. Het is te gesitueerd op korte rijafstand (10 minuten) van
Marbella, evenals van de glorieuze zonovergoten stranden van de Costa del Sol.
Het particuliere wooncomplex bestaat uit 3 elegante gebouwen met energielabel B
en delen een prachtig gemeenschappelijk zwembad en aangelegde tuin die, samen
met de golfbaan, naadloos overgaan in de natuurlijke omgeving in dit felbegeerde
deel van de Golfvallei.
Er zijn 3 soorten accommodaties om uit te kiezen: ruime begane grond
appartementen met tuinen, duplex appartementen met terrassen en penthouses met
privé solariums (100 m²); allemaal met 3 slaapkamers. De woningen beschikken over
een volledig ingerichte keuken met alle apparatuur, designbadkamers,
airconditioning en terrassen met panoramisch uitzicht.

lucasfox.co.nl/go/mrb18683
Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad, Jacuzzi,
Lift, Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Berging,
Exterior, Inbouwkasten, Inloopkast,
Nieuwbouw, Open haard, Uitzicht,
Verwarming

Deze high-end woningen zijn ideaal voor golfliefhebbers die permanent willen
verhuizen of een vakantieverbljfwillen in een oase van rust. De nieuwe igenaren
profiteren van een eigen garage en berging evenals speciale privileges in het Westin
La Quinta Golf Resort & Spa.
Geschatte oplevering: laatste trimester van 2019.
USP
Panoramisch golf- en zeezicht
Gebruik faciliteiten in het Westin La Quinta Golf Resort & Spa
Berging en privégarage
3 exclusieve stijlen om uit te kiezen
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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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