
VERKOCHT

REF. MRB9115

€1,220,000 Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Penthouse met 150m² terras te koop in Mijas, Costa del
Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Mijas »  29649

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

149m²
Woonoppervlakte  

150m²
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

Gloednieuw penthouse met 3 slaapkamers te koop aan de
kust van Mijas met een prachtig interieur en een prachtig
uitzicht op zee.

Gelegen aan de kust van Mijas, biedt deze gloednieuwe ontwikkeling moderne
appartementen en penthouses op een uitzonderlijke locatie. Met een prachtig
uitzicht op zee en op loopafstand van het strand, is het perfect voor diegenen die
luxe en elegantie zoeken aan zee.

Dit prachtige penthouse, op de bovenste verdieping van het iconische, gebogen
gebouw, is vooral bijzonder dankzij het 150 m² grote terras. Het geniet van open
ruimtes en een overvloed aan natuurlijk licht gedurende de dag gezien de oriëntatie
op het zuiden. Ontworpen door het architectenbureau González & Jacobson, zijn de
woningen gecreëerd met elegantie en moderniteit in het achterhoofd; opvallende
kenmerken zijn onder meer de glazen hoeken van het glas en de prachtige
handgemaakte keukens. De grote slaapkamer is zo geplaatst dat u optimaal van het
prachtige uitzicht op zee kunt genieten, net als de woonruimtes. Bovendien, met de
mogelijkheid om te personaliseren, is het gegarandeerd dat het penthouse perfect
past bij de behoeften van de koper.

Uitstekende gemeenschappelijke ruimtes zijn onder meer zwembaden, tropische
tuinen en een fitnessruimte, met veel recreatie- en ontspanningsmogelijkheden. Een
privépad leidt rechtstreeks naar het strand, dat zowel tijdens de lange
zomermaanden als tijdens wandelingen door de zee gedurende de herfst en winter
kan worden genoten.

In de buurt van golfbanen, maneges en winkelcentra, evenals vele bars en
restaurants, dit is echt een uitzonderlijke ontwikkeling op een onovertroffen locatie.

lucasfox.co.nl/go/mrb9115

Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Berging,
Beveiliging, Dichtbij openbaarvervoer,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Nieuwbouw, Uitzicht, Verwarming
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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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