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5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

641m²
Plattegrond  

527m²
Terras

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.co.nl Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje
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OMSCHRIJVING

Luxe villa in eigentijdse stijl met 5 slaapkamers gelegen
te midden van de golf vallei van Nueva Andalucia

De opbouw van de nieuwe luxe villa in het hartje van de 'Golf vallei' in Marbella gaat
van start in oktober 2015. De villa zal gelegen zijn in een geprivilegieerde locatie op
de eerste rij aan een golf terrein can 1.500m² in de Los Naranjos golfterrein, op 100m
van het club huis.
De villa is ontworpen in een eigentijdse stijl met materialen van de hoogste kwaliteit
en met de beste afwerking mogelijk. Het onverslaanbare zicht over de golfbaan en
het comfort van de kamers en faciliteiten maken van wonen een waar plezier voor de
zintuigen.

De woning is ontworpen over 2 woonlagen en een volledige onderkeldering. 4
slaapkamers met eigen badkamer en een gasten toilet, een ruime en klare
woon/eetkamer met grote ramen dat de zon volledig binnenlaat en uitzicht geeft
over de golfterreinen en een volledig uitgeruste design keuken.

De zeer ruime kelder bevat een slaapkamer met aparte inkom, garage voor 2 auto's,
een opbergruimte en kan omgevormd worden tot een game kamer, cinema, fitness en
of een wijnkelder, afhankelijk van de voorkeuren. Naast de faciliteiten is er een lift
aanwezig die al de verdiepen met elkaar verbinden, alarm, security camera, home
automation system, vloerverwarming, air-conditioning (warm en koud) met aparte
bediening in iedere kamer, privé zwembad en jacuzzi.

Tevens is er een beveiligings service tijdens de nacht, voorzien door de community
waar de villa in gelegen is.

lucasfox.co.nl/go/lfcds821

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Verwarming,
Open haard, Nieuwbouw, Inloopkast,
Inbouwkasten, Berging, 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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