
VERKOCHT

REF. MRB8208

680.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer appartement met 126m² terras te koop in Benahavís
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

152m²
Plattegrond  

126m²
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
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OMSCHRIJVING

Prachtig penthouse met 3 slaapkamers en een solarium
op het dak te koop als onderdeel van de gloednieuwe
Benahavis-OL-ontwikkeling in Marbella.

Benahavis-OL ligt op een prachtige locatie naast de berg in de buurt van La Quinta
met een prachtig uitzicht op de zee en de natuurlijke omgeving. Ondanks de rustige
omgeving, de ontwikkeling is binnen handbereik van Puerto Banus en alle
voorzieningen van Marbella Town. Deze eerste fase bestaat uit 90 appartementen
met 2 of 3 slaapkamers in 3 laagbouw, de appartementen zijn omgeven door
aangelegde tuinen en zwembaden.

Dit specifieke appartement is een prachtig penthouse met 3 slaapkamers. Het
verbluffende interieurontwerp maakt gebruik van traditionele materialen zoals hout,
Arabische tegels en steen in combinatie met de modernste technologie en
milieuvriendelijke functies. Het is zelfs de eerste ontwikkeling die wordt
gecertificeerd door BREEAM, 's werelds toonaangevende duurzaamheid
beoordelingsmethode voor nieuwe builds.

Met een oppervlakte van 152 m² biedt dit penthouse een ruime woon / eetkamer met
toegang tot het spectaculaire terras van 126 m² met voldoende ruimte om buiten te
eten en een ontspanningsruimte. De volledig uitgeruste keuken, die uitkomt op de
eetkamer, heeft aan één kant een bijkeuken. Van de 3 slaapkamers, 1 heeft een en-
suite badkamer whist er is een verdere gedeelde badkamer en gastentoilet.

Een hoogtepunt van deze accommodatie is het solarium op het dak met een
overdekte eethoek, een klein zwembad en terrassen, ideaal om optimaal te
profiteren van het benijdenswaardige klimaat van de Costa de Sol.

De woning heeft een toegewezen parkeerplaats in de garage en een berging.

lucasfox.co.nl/go/mrb8208

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Nieuwbouw, Exterior, Domotica systeem,
Bijkeuken, Beveiliging, 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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