REF. MRB18070

2.975.000 € Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 5 Slaapkamer Huis / Villa met 478m² terras te koop in Golden Mile
Spanje » Costa del Sol » Marbella » Golden Mile / Marbella Centre »

5
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1,556m²
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Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

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

Hedendaagse villa, momenteel in aanbouw, te koop in
een exclusieve residentiële gemeenschap met poorten
aan de Golden Mile van Marbella.
Momenteel in aanbouw, deze villa belooft een uitzonderlijk huis te zijn aan de
Golden Mile van Marbella. De villa ligt in een gated ontwikkeling van slechts 12
percelen met veel privacy en met 24-uurs beveiliging. De haven, het strand en een
breed scala aan winkels en voorzieningen, evenals golfbanen, zijn in de buurt te
vinden.
De villa biedt 311 m² aan accommodatie verdeeld over 2 verdiepingen, met een
kelder en een dakterras. Op de begane grond vinden we een elegante woon-eetkamer
met kamerhoge glazen deuren die uitkomen op een overdekt terras - perfect om
buiten te eten terwijl u geniet van het prachtige uitzicht op zee - dat leidt naar het
fantastische infinity pool. De open keuken is modern en volledig uitgerust. Een
dubbele slaapkamer met en-suite badkamer completeert de begane grond.

lucasfox.co.nl/go/mrb18070
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Tuin,
Zwembad, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Alarm, Beveiliging, Exterior, Nieuwbouw,
Uitzicht

Drie andere slaapkamers, elk met een eigen badkamer en een kleedkamer, vormen
de eerste verdieping en hebben toegang tot 96 m² aan terrassen.
In de kelder vinden we een garage voor 4 auto's, een fitnessruimte, een sauna, een
doucheruimte, een wasruimte, een machinekamer en 1 slaapkamer met een eigen
badkamer. Er is ook een extra parkeerplaats aan de buitenkant op de begane grond.
Een opvallend kenmerk van dit prachtige huis is het indrukwekkende dakterras met
een jacuzzi en een ontspanningsruimte. De perfecte plek om te genieten van het
benijdenswaardige mediterrane klimaat en optimaal te genieten van het
uitzonderlijke uitzicht op zee.
Met functies zoals een domoticasysteem, indirecte LED-verlichting, vloerverwarming
en een privélift die elk niveau met elkaar verbindt, toont deze woning het nieuwste
op het gebied van huistechnologie.
Verwachte oplevering: augustus 2019.
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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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