
VERKOCHT

REF. MRB6426

415.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Huis / Villa met 32m² terras te koop in Mijas, Costa del
Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Mijas »  29649

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

141m²
Plattegrond  

32m²
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

Prachtig herenhuis met grote terrassen te koop, binnen
een gated community, dicht bij Cala de Mijas.

Prachtig herenhuis te koop als onderdeel van een prachtige nieuwbouwproject in de
buurt van Cala de Mijas.

Deze bijzondere woning met een totale bebouwde oppervlakte van 320 m ² verdeeld
over 4 niveaus. Het gelijkvloers bestaat uit een open keuken, een lichte en ruime
woon-eetkamer en een gastentoilet. Een groot terras biedt een prachtig uitzicht op
de Middellandse Zee en de nabijgelegen golfbaan.

Op weg naar de eerste verdieping vinden we de 3 elegante slaapkamers, elk met
ingebouwde kasten en 2 badkamers, waarvan er één en-suite is. Op de
benedenverdieping is er een garage met parkeergelegenheid voor 2 auto's en een
opslagruimte voor gemak, terwijl op de bovenste verdieping een spectaculair
solarium ideaal is om te genieten van het heerlijke klimaat.

Het herenhuis beschikt over de hoogste kwaliteit fittingen en afwerkingen,
waaronder marmeren vloeren, gemotoriseerde rolluiken en schijnwerpers. Verder is
de woning gelegen in een gated community met 2 zwembaden en aangelegde tuinen.

Een speciale accommodatie in een werkelijk schitterende omgeving dicht bij Cala de
Mijas.

lucasfox.co.nl/go/mrb6426

Zwembad, Terras, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Verwarming, Uitzicht,
Inloopkast, Dubbel glas, 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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