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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Benahavís, Costa del Sol

Benahavis-OL3 is de derde fase van deze nieuwbouwproject op een unieke locatie op
een berghelling in de buurt van La Quinta met een prachtig uitzicht op de zee en de
natuurlijke omgeving, terwijl Puerto Banus en alle voorzieningen van Marbella Town
gemakkelijk te bereiken zijn. De derde fase bestaat uit appartementen omgeven door
prachtig aangelegde tuinen en zwembaden.

De lichte, luchtige, moderne appartementen met 2 en 3 slaapkamers hebben een op
maat gemaakt interieur met traditionele materialen zoals hout, Arabische tegels en
steen; alles gecombineerd met geavanceerde technologie en milieuvriendelijke
functies. Het is de eerste ontwikkeling die wordt gecertificeerd door BREEAM, 's
werelds toonaangevende duurzaamheidsbeoordelingsmethode voor nieuwbouw.

Deze huizen zijn ontworpen om een gezellig interieur met veel privacy te bieden,
terwijl ze verbonden zijn met de buitenkant via kamerhoge glazen deuren die een
overvloed aan natuurlijk licht en een aantrekkelijk uitzicht op zee bieden.

Elke woning heeft een toegewezen parkeerplaats in de garage en berging. Voltooiing
van deze fase naar verwachting in het derde kwartaal van 2020.

highlights

Fantastische natuurlijke omgeving met gemakkelijke toegang tot Marbella
Woningen met 2 en 3 slaapkamers
Aangelegde gemeenschappelijke tuinen en zwembaden
Prachtig uitzicht op zee
Op maat gemaakte interieurs
Parkeerplaatsen in de garage en opslagruimten
VIP-services: autoverhuur, sleutelbeheer, decoratie en ontwerp veel meer
Verhuurbeheer
Golfbaan aan het meer in het hart van de gemeenschap
Wellnesscentrum en gastronomisch restaurant

lucasfox.co.nl/go/mrb22167

Zwembad, Tuin, Terras,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Exterior, Beveiliging,
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.

REF. MRB22167

Prijs op aanvraag Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer appartement met 36m² terras te koop in Benahavís
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  29679

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

102m²
Plattegrond  

36m²
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

	Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in Benahavís, Costa del Sol
	highlights


