
GERESERVEERD

REF. MRB22417

1.900.000 € Huis / Villa - Te koop - Gereserveerd
Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa met 69m² terras te koop in San Pedro de
Alcántara
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

348m²
Perceeloppervlakte  

69m²
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

Eigentijdse villa met 4 slaapkamers te koop op een
prachtige locatie in Marbella.

Mooi modern huis, individueel vormgegeven, afgewerkt en versierd met een
gekleurde parel om het unieke karakter, de lay-out, het aspect en het uitzicht van het
pand aan te duiden.

Elk detail is zorgvuldig overwogen om een superieure kwaliteit van leven te leveren.
Het gebruik van glazen wanden zorgt ervoor dat natuurlijk licht de leefruimte kan
overspoelen en schuifpuien sluiten naadloos aan op het interieur met een prachtig
overdekt terras, ideaal om buiten te leven.

Hoogwaardige afwerkingen, de nieuwste trends in decoratie en gelakt
interieurtimmerwerk versterken het gevoel van licht en ruimte nog meer, wat
bijdraagt aan de luxe. Master slaapkamers beschikken over luxe en-suite marmeren
badkamers met dubbele wastafels en inloopkasten. Alle 4 slaapkamers hebben
toegang tot een uitstekend dakterras en een eigen zwembad.

Dit huis biedt een breed scala aan functies die zijn ontworpen om comfort en gemak
te garanderen, waaronder een grote kelder (geschikt voor een thuisbioscoop,
familiekamer, een fitnessruimte of een extra slaapkamer), airconditioning,
vloerverwarming, pre-installatie voor vingerafdrukgestuurde smart huistechnologie,
video-intercom, bergingen, een ondergrondse dubbele garage en een privélift vanaf
de begane grond naar het dakterras.

lucasfox.co.nl/go/mrb22417

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, Nieuwbouw, 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.
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