
VERKOCHT

REF. MRB22003

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa met 78m² terras te koop in East Marbella
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29603

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

266m²
Plattegrond  

739m²
Perceeloppervlakte  

78m²
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

Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in
East Marbella, Costa del Sol

Deze exclusieve ontwikkeling is gelegen langs een zachte stijging met uitzicht op
golfbanen en de mediterrane kusten die op minder dan een kilometer afstand liggen.
Het nieuwe wooncomplex valt op door zijn architecturale ontwerp en unieke
concept- en levensstijlkenmerken. Het project bestaat uit 24 prachtig vormgegeven
villa's afgewerkt met de beste materialen, met een keuze uit 3 of 4 slaapkamers van
230m² plus terrassen.

Naast het creëren van visueel impactvolle moderne villa's die ook praktisch en
gemakkelijk te onderhouden zijn. De nauwgezette aandacht voor detail van architect
Rodolfo Amieva heeft prachtige open woonruimtes opgeleverd die uitkomen op het
terras, het zoutwaterzwembad en de tuin. Gecombineerd met slimme oriëntatie die
indrukwekkend uitzicht op zee en golf combineert met privacy, bieden de huizen de
ideale setting voor de Marbella-manier van leven.

De filosofie van de ontwikkeling: "Het draait allemaal om u" wordt weerspiegeld in
het brede scala aan services die beschikbaar zijn. Santa Clara Golf Resort, Marbella
East is ontworpen om uw levensstijl te verbeteren en eigenaren de toegevoegde
waarde te bieden van diensten van topkwaliteit die een aanvulling vormen op hun
huizen.

highlights

Prachtig uitzicht op zee en golf
Minder dan een kilometer van het strand
Materialen en afwerkingen van de beste kwaliteit
Mooie tuinen, terrassen en zoutwaterzwembaden
Services van topkwaliteit beschikbaar

lucasfox.co.nl/go/mrb22003

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Conciërge service, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Nieuwbouw, Inbouwkasten, Alarm,
Airconditioning
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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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