
UITVERKOCHT

REF. BENAHAVIS-XL2

New development - Uitverkocht
Exclusieve Benahavis woningen
Exclusieve woningen met 3 slaapkamers nu te koop in de tweede fase van deze nieuwbouw in Benahavis

Verleend
Bouwvergunning

+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
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https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Uitstekende appartementen, gelijkvloerse woningen en
penthouses met fabelachtige terrassen in deze
schitterende nieuwbouw in Benahavis

Gelegen op een heuvel in Benahavis met een bevoorrecht natuurlijk uitzicht, deze
nieuwe milieuvriendelijke nieuwbouw bevordert een minimaal energieverbruik door
zonnepanelen en hoogwaardige thermische isolatie, beschermt het milieu en verlaagt
de kosten van energierekeningen.

De gebouwen zijn omringd door een schitterende groene omgeving en zijn ontworpen
om het panoramische uitzicht te optimaliseren en bieden prachtige
gemeenschappelijke tuinen en een zwembad.

Dit is de tweede fase van deze nieuwbouw met 92 ruime, moderne woningen,
verdeeld over gebouwen met 4 verdiepingen, elk voorzien van een indrukwekkend,
extra groot penthouse. Alle units zijn ontworpen om van de beste uitzichten te
genieten en bieden natuurlijk licht, wat samen met de ruime kamers (boven de
standaardmaat), een unieke woning creëren met een uitstekende levenskwaliteit. De
keukens zijn geïntegreerd in de woonruimtes, die op hun beurt leiden naar de royale
zonnige terrassen.

Uw woning wordt volledig uitgerust opgeleverd met marmeren vloeren, LED
verlichting, airconditioning en verwarming, keukenapparatuur en alle benodigde
armaturen en aansluitingen om er meteen in te kunnen trekken en te genieten van
uw nieuwe woning in Benahavis. Bovendien zijn een privégarage en opslagruimte bij
de verkoop inbegrepen.

Hoogtepunten

Moderne woningen afgewerkt met een uitzonderlijke standaard
Milieuvriendelijke woningen
Appartementen, gelijkvloerse woningen en penthouses beschikbaar
Grote terrassen
Gemeenschappelijke tuin en zwembad
Inclusief privégarage en opslagruimte

lucasfox.co.nl/go/benahavis-xl2
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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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