
VERKOCHT

REF. MRB8907

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa met 86m² terras te koop in New Golden Mile
Spanje »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

392m²
Plattegrond  

663m²
Perceeloppervlakte  

86m²
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

Prestigieuze nieuwbouwproject die deze luxe villa met 4
slaapkamers te koop aanbiedt met lidmaatschap van een
golfclub in New Golden Mile.

Deze nieuwbouwproject in het hart van New Golden Mile wordt omringd door
golfbanen, kilometers lange zandstranden met strandclubs, restaurants en jachtclubs.

Deze prachtige luxe villa met een prachtig uitzicht op golf en zee geniet het privilege
van een lidmaatschap van 1 jaar voor de prestigieuze Golf Club die exclusieve
diensten en faciliteiten biedt voor de bewoners, waaronder een restaurant, bar, spa
en fitnessruimte, een verwarmd binnenzwembad, een padel-tennisbaan en buiten
zwembad in aangelegde tuinen; allemaal op loopafstand.

De villa in dit innovatieve boetiekproject combineert de strakke lijnen en
functionaliteit van Scandinavisch design met de warmte van mediterrane kleuren.
Het beschikt over een open begane grond met vrijvloeiende woon-, eet- en
keukenruimtes, die allemaal leiden naar grote terrassen en een glorieus
overloopzwembad.

Het bovenste niveau biedt 3 goed ingerichte slaapkamers, elk met vloerverwarming,
een eigen badkamer en een kleedruimte in het geval van themasteruite.

Het solarium op de top van de villa biedt 360º panoramisch uitzicht op zee en golf en
kan door elke eigenaar worden aangepast aan zijn levensstijl, met een buitenleven en
barbecue, een ontspanningsruimte of een jacuzzi.

De kelderverdieping van de villa is ook beschikbaar om te personaliseren met meer
dan 150 m² ruimte met natuurlijk licht en directe toegang tot de tuinen. Het biedt veel
mogelijkheden voor verdere slaapkamers, een woonkamer met een gezin of een
speelruimte, een thuisbioscoop, een sauna of een fitnessruimte.

Uitstekende levensstijl huizen aan de kust.

Dit project is in aanbouw en zal naar verwachting worden afgerond in het tweede
kwartaal van 2019.

lucasfox.co.nl/go/mrb8907

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Gym, Natuurlijke lichtinval,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Nieuwbouw,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Berging

REF. MRB8907

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa met 86m² terras te koop in New Golden Mile
Spanje »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

392m²
Plattegrond  

663m²
Perceeloppervlakte  

86m²
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.co.nl/go/mrb8907
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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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