
VERKOCHT

REF. MRB9126

459.000 € Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer Penthouse met 119m² terras te koop in New Golden Mile
Spanje »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  26988

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

79m²
Plattegrond  

119m²
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 penthouse met 3 slaapkamers te koop in de New
Golden Mile van Estepona.

Dit uitzonderlijke luxe penthouse biedt een opwindende lifestyle-
investeringsmogelijkheid in Estepona's New Golden Mile. Het penthouse combineert
moderniteit, elegantie en comfort; uitgerust met eersteklas toestellen en vloeren,
terwijl de exclusieve keuken en badkamer van Gunni y Trentino afzonderlijk kunnen
worden gekozen om ervoor te zorgen dat de woning even individueel is als de
eigenaar.

Het penthouse onderscheidt zich door zijn grote open ruimtes en een zuid-zuidoost
oriëntatie die overvloedig natuurlijk licht binnen laat. Het penthouse heeft een
intelligent airconditioningsysteem voor het hele jaar door comfort. Bovendien is het
milieuvriendelijke privézwembad of een jacuzzi omgeven door terrassen om optimaal
te genieten van het uitstekende klimaat.

De ontwikkeling waarin het penthouse zich bevindt biedt eersteklas voorzieningen,
waaronder een groot gemeenschappelijk zwembad, een kinderbad, een fitnessruimte
met een spa en Turkse baden, een drukdouche en een ontspanningsruimte met
infraroodverlichting.

Dicht bij alle voorzieningen die het gebied te bieden heeft, evenals de uitstekende
golfbanen van de Golden Mile en op slechts 5 minuten van Puerto Banús. Het
penthouse ligt ook op loopafstand van winkels en voorzieningen en kan daarom
gemakkelijk worden verhuurd met een aantrekkelijk huurrendement. Dit penthouse
zou ook een luxueus permanent huis of vakantieverblijf aan de Costa del Sol worden.

De afbeeldingen zijn indicatief en niet contractueel.

lucasfox.co.nl/go/mrb9126

Zwembad, Tuin, Terras, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Nieuwbouw, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Bijkeuken, Berging, Balkon, 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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