
VERKOCHT

REF. MRB3839

995.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Huis / Villa met 64m² terras te koop in Atalaya
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Atalaya »  29688

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

160m²
Woonoppervlakte  

586m²
Perceeloppervlakte  

64m²
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
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https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Nieuwbouwproject van luxe villa&#39;s te koop in
Estepona, Costa del Sol

Deze prachtige villa maakt deel uit van een uitzonderlijke nieuwbouwproject aan de
Costa del Sol. De ontwikkeling richt zich op de natuur en maakt gebruik van
duurzame materialen om minimaal effect op het milieu te hebben. Verder is de
ontwikkeling omgeven door bomen en beschermd bos, een echt pareltje aan de
prachtige Costa del Sol. Bewoners zullen genieten van zowel de privacy als de
schoonheid van het gebied vanuit de comfortabele en luxueuze villa.

Ontworpen door bekroonde architecten van Robles Díaz, beschikken de villa's over
een uitzonderlijk hoogwaardige afwerking en een prachtig eigentijds design. De villa's
hebben SieMatic-keukens en Neff-apparatuur, terwijl de badkamers spa-douches
hebben voor ultiem comfort en luxe.

Deze specifieke villa is verdeeld over één verdieping met een extra ondergrondse
opslagruimte. heeft 3 ruime slaapkamers met ingebouwde kasten en grote ramen
waardoor er veel daglicht binnenkomt. De fantastische sociale buitenruimte heeft
een zwembad om in de zomer af te koelen en te genieten van de rust van de
natuurlijke omgeving.

Dit is echt een uitzonderlijke kans om een fantastische nieuw gebouwde villa te
verwerven op een prachtige locatie aan de Costa del Sol.

lucasfox.co.nl/go/mrb3839

Terras, Tuin, Zwembad, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Dubbel glas,
Nieuwbouw
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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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