REF. MRB18046

975.000 € Appartement - Te koop

Nieuwbouw 4 Slaapkamer appartement met 139m² terras te koop in Sotogrande
Spanje » Costa del Sol » Sotogrande » 11310
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Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Terras

Contact ons over deze woning
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje
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OMSCHRIJVING

Prachtig nieuw 4-kamer appartement in een exclusieve
nieuwbouwproject met toegang tot ongelooflijke
gemeenschappelijke voorzieningen, te koop in
Sotogrande, Costa del Sol.
Spectaculaire nieuwe gated ontwikkeling gelegen in het hart van Sotogrande, het
aanbieden van een gezonde landelijke levensstijl in modern vormgegeven huizen op
een 18-hectare groot terrein met weelderige bossen en fietspaden. Bewoners kunnen
genieten van een gevoel van gemeenschap in deze dorpssfeer, evenals exclusieve
toegang tot de La Reserva Club naast de deur, met al zijn sport- en
recreatiefaciliteiten en een shuttlebus naar het clubhuis.

lucasfox.co.nl/go/mrb18046
Terras, Tuin, Zwembad, Gym, Parkeerplaats,
Airconditioning, Berging, Nieuwbouw,
Uitzicht, Verwarming

Tot de faciliteiten behoren een verscheidenheid aan zwembaden voor alle leeftijden,
een croquetveld, een café voor bewoners en een terras in de tuin, een barbioscoop,
een joggingparcours, een speelplaats, een fitnessruimte, paviljoens met golfzicht en
een groene wandelpromenade. Ook in de buurt zijn de prachtige stranden van de
Costa del Sol, high-end winkels, restaurants, golf en nog veel meer. Zowel Marbella en
Gibraltar zijn vanaf hier gemakkelijk te bereiken.
De ontwikkeling is het aanbieden van dit appartement met 4 slaapkamers met
functies zoals vloerverwarming, airconditioning, veel natuurlijk licht en een wraparound terras, maken dit moderne huis een luxe om in te leven. Biedt opvallende
modern design en high-end afwerkingen , het pand komt ook met 2 parkeerplaatsen
en een berging inbegrepen in de prijs.
Neem voor meer informatie contact met ons op.
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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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