
VERKOCHT

REF. MRB7729

375.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer appartement met 8m² terras te koop in East Marbella
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29604

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

82m²
Plattegrond  

109m²
Perceeloppervlakte  

8m²
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 appartement met 2 slaapkamers in een moderne
nieuwbouwproject aan het strand met fantastische
gemeenschappelijke voorzieningen en een parkeerplaats
en berging inbegrepen, oost Marbella.

Dit exclusieve appartement is gelegen in een elegant nieuw project in het oosten van
Marbella, omgeven door een prachtige natuurlijke omgeving en op slechts 5 minuten
lopen van Cabopino, een van de beste natuurlijke zandstranden aan de kust met
zandduinen, maar ook in de buurt van golfbanen en de sporthaven Cabopino.

De avant-garde gebouwen hebben slechts 3 verdiepingen en het complex beschikt
over een exclusief ontworpen zwembad en chill-out gebieden met houten pergola's,
een fitnessruimte en een functionele kamer.

Deze accommodatie heeft een oppervlakte van 82 m² en een privéterras van 8 m² dat
uitkomt op de woonkamer. Het heeft een tweepersoonsslaapkamer met een aparte
badkamer en een hoofdslaapkamer met een eigen badkamer, open woonruimtes met
directe toegang tot het terras en de keuken is volledig uitgerust met hoogwaardige
apparatuur en unieke eiland-eet-werkbladen. Ondergrondse garageruimte en een
berging inbegrepen in de prijs van het pand.

Dit appartement is energiezuinig en gebruikt innovatieve, hoogwaardige materialen.
Indirecte LED-verlichting, hoge plafonds en deuren, kamerhoge L-vormige ramen,
spiegels en naadloze inbouwkasten met kamerhoge deuren zijn slechts enkele van
de speciale kenmerken van deze woning. Domotica controle voor de verlichting,
airconditioning en het alarmsysteem, zonnepanelen voor zowel binnenlandse als
voor gemeenschap warm water, en nog veel meer wordt verstrekt.

Elegant, modern appartement aan het strand in oost Marbella.

lucasfox.co.nl/go/mrb7729

Zwembad, Terras, Gym,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Zonnepanelen,
Volledig uitgeruste keuken, Nieuwbouw,
Inbouwkasten, Exterior, Domotica systeem,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Berging, 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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