REF. MRB21173

€689,000 Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 3 Slaapkamer Huis / Villa met 132m² terras te koop in Cabopino
Spanje » Costa del Sol » Marbella » Cabopino » 29602
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Contact ons over deze woning
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje
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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in
Cabopino, Costa del Sol beschikt over prijzen vanaf
€689,000
Dit innovatieve woonproject is gelegen nabij de gouden stranden van Cabopino,
Marbella; een van de mooiste delen van de Costa del Sol. De ontwikkeling bevindt
zich recht tegenover een golfbaan, waardoor het een uitstekende optie is voor
golfliefhebbers.
De villa's hebben 3 slaapkamers, 2 op de begane grond en 1 op de bovenverdieping,
en zouden een ideale gezinswoning of tweede woning aan zee vormen. Materialen en
afwerkingen van hoge kwaliteit zijn overal geselecteerd. De keukens, die naar uw
smaak en eisen kunnen worden ontworpen, moeten worden uitgerust met NEFFapparaten, terwijl vloer- en badkamertegels van het merk Porcelanosa zijn.
De integratie van Aerothermics, een efficiënt energiesysteem dat wordt gebruikt om
de woningen tijdens de zomer te koelen en warmte in de winter, helpt de
energiekosten tot een minimum te beperken.

lucasfox.co.nl/go/mrb21173
Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Prive garage, Lift, Hoge plafonds,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, Airconditioning, Alarm,
Balkon, Berging, Beveiliging, Bijkeuken,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Nieuwbouw, Open haard,
Uitzicht, Volledig uitgeruste keuken

Dit unieke project is een ideale optie voor wie op zoek is naar een gloednieuw huis
dicht bij de zee in Marbella.
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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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