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OMSCHRIJVING

Luxe eigentijdse designproject met 24 exclusieve
appartementen in een hoogwaardig wooncomplex met
uitstekende gemeenschappelijke faciliteiten in
Benahavis.

Ideaal gelegen op 5 minuten van het centrum van de stranden van San Pedro vinden
we dit exclusief nieuw woonproject met 24 onberispelijke nieuwe woningen te koop.
Het is gebied omringd door een golfbaan op een prachtige, rustige locatie.

De visie achter dit project is een harmonieuze en luxueuze mix van hedendaagse
architectuur, een hoge levenskwaliteit in een de natuurlijke omgeving.

Het complex beschikt over een fantastisch verwarmd binnenzwembad, een
fitnessruimte en een spa, evenals weelderige aangelegde gemeenschappelijke tuinen
met fruitbomen, aromatische planten en een groot buitenzwembad. Dit allemaal
gebundeld met een spectaculair panoramisch uitzicht op de zee en de bergen. De
binnen- en buitenzwembaden zijn verbonden door een grote glazen schuifdeur en
het ontwerp van deze ruimtes doet denken aan het Moorse verleden van Andalusië,
met elegante decoratieve elementen en een opvallend high-end karakter.

De 24 exclusieve woningen hebben 2 of 3 slaapkamers en zijn tussen de 143 en 299 m²
groot. Deze appartementen zijn zuidwest georiënteerd met BREEAM-certificaten en
Energy A-classificatie. Alle appartementen zijn voorzien van domotica-systemen,
vloerverwarming, gezellige open haarden in woonruimtes en kamerhoge ramen met
een overvloed aan natuurlijk licht. Bovendien hebben de penthouses de mogelijkheid
om een zwembad op het dak te installeren. Of het nu een begane grond of eerste
verdieping is of een penthouse-duplex met 3 slaapkamers, alle woningen hebben
een prachtig eigen groot terras waar bewoners het meest kunnen genieten van het
welgekende aangename klimaat van de Costa del Sol.

Dit project is ook het eerste cardio-beveiligde wooncomplex in het gebied met een
mobiele defibrillator met geolocatie en persoonlijke 24-uurs telefonische hulp voor
de volledige gemoedsrust van de bewoners.

USP

Fantastische locatie in Benahavis
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2 en 3-slaapkamerwoningen om uit te kiezen
Eigen terrassen en tuinen
Fantastische gemeenschappelijke tuin, zwembaden en spa

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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