
VERKOCHT

REF. MRB18977

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa met 126m² terras te koop in Sierra Blanca
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

126m²
Terras

+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
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Verfijnde villa te koop in Sierra Blanca met uitzicht op
zee, prachtige tuinen en een prachtige natuurlijke
omgeving.

Sierra Blanca is een van de meest exclusieve woonwijken aan de Costa del Sol en de
thuisbasis van deze prachtige ontwikkeling van designvilla's. Vanuit deze
bevoorrechte omgeving biedt elke villa een spectaculair uitzicht op de zee en de
bergen vanaf de grote terrassen die de perfecte ruimte bieden om te ontspannen.

Het eigentijdse ontwerp is zorgvuldig doordacht om optimaal te profiteren van de
prachtige omgeving. De lichte woon-eetkamers hebben kamerhoge schuifdeuren die
uitkomen op het terras met een spectaculair uitzicht, terwijl de slaapkamers uitkijken
op de zee en de tuinen. Er zijn vier- en vijfkamerappartementen beschikbaar.

Materialen en technieken die zijn gebruikt bij de constructie van de ontwikkeling zijn
zorgvuldig geselecteerd om zelfs de meest veeleisende koper tevreden te stellen,
met als resultaat een verzameling luxe huizen van topkwaliteit.

Bovendien kunnen klanten kiezen uit verschillende optionele extra's: een
privézwembad, jacuzzi op het dak, lift, privégym & buitenkeuken kunnen allemaal op
verzoek van de koper worden toegevoegd.

De villa's zijn omgeven door tuinen met een breed scala aan inheemse planten en
bewoners kunnen genieten van hoogwaardige faciliteiten, waaronder een
gemeenschappelijk zwembad, kleedkamers en een parkeergarage.

Hoogtepunten

Adembenemend panoramisch uitzicht op zee en de bergen
Prachtige tuinen en gemeenschappelijk zwembad
Optie om jacuzzi, fitnessruimte, zwembad en lift toe te voegen
Eigentijds en verfijnd interieurdesign

lucasfox.co.nl/go/mrb18977

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Conciërge service,
Natuurlijke lichtinval, Verwarming, Uitzicht,
Nieuwbouw, Exterior, Bijkeuken, Beveiliging,
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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