
VERKOCHT

REF. MRB8891

865.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer Huis / Villa met 93m² terras te koop in Estepona
Spanje »  Costa del Sol »  Estepona »  29688

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

461m²
Plattegrond  

490m²
Perceeloppervlakte  

93m²
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

Zen geïnspireerde villa te koop, onderdeel van een
verbluffende nieuwbouwproject in Estepona, Marbella

Deze prachtige villa te koop maakt deel uit van een nieuwbouwproject in Estepona,
Andalusië. Het unieke pand heeft een modern design, met als doel een vredig
toevluchtsoord te creëren met de nadruk op natuur en comfort.

De bouw begint bij de aankoop en biedt de nieuwe eigenaar de mogelijkheid om zijn
eigen afwerkingen en definitief ontwerp te selecteren en desgewenst extra functies
toe te voegen. Het tijdspad van start tot voltooiing is 18 maanden.

De villa is verdeeld over 2 verdiepingen plus een bewoonbare kelder met een eigen
fitnessruimte en spa met een stoombad met hydromassage, een sauna en toegang
tot een patio met waterval en zentuin. De villa maakt gebruik van de hoogste
kwaliteit materialen en afwerkingen voor maximaal comfort en heeft een prachtig
uitzicht over de golfbaan. Het moderne en open ontwerp creëert ruime ruimtes met
zorgvuldig gebruik van een neutraal kleurenschema. De driedubbele beglazing van
vloer tot plafond zorgt ervoor dat het pand de hele dag vol natuurlijk licht is. Het
terras is direct toegankelijk vanuit de woonkamer, waar er een eigen
overloopzwembad en een zen-tuin is voor totale rust.

Gelegen in de exclusieve woonwijk 'El Campanario', hebben de bewoners toegang tot
tennis- en paddlebanen en restaurants. De villa's staan op kavels van 500m² en zijn
allemaal op de voorgrond golfbaan.

lucasfox.co.nl/go/mrb8891

Zwembad, Tuin, Terras, Spa, Prive garage,
Gym, Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Uitzicht, Thuis bioscoop,
Open haard, Nieuwbouw, Exterior,
Dubbel glas, Chill out area, Bijkeuken,
Berging
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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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