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OMSCHRIJVING

Uitstekende Villa &quot;Project&quot; te koop in Altos de
Los Monteros met panoramisch zuid-west uitzicht over de
kust en richting Afrika.

Het aanbod omvat de; perceel, bouwplannen en de bouwvergunning, en is
beschikbaar voor een beperkte periode - tot april 2021.
De eigenaar heeft 2 jaar geïnvesteerd in het plannen en voorbereiden van het
ontwerp en het verkrijgen van de bouwvergunning voor deze exclusieve villa.
Ideaal voor hetzij een over te nemen belegger of voor iemand die kosten wil
besparen door zijn eigen persoonlijke woning te bouwen.
Deze prachtige luxe nieuwbouwvilla biedt 5 slaapkamers, 5 badkamers, een
woonkamer, keuken, eetkamer, thuisbioscoop, sauna en fitnessruimte, plus een
garage voor 3 auto's. Het is gunstig gelegen op 6 minuten rijden van de beste
zandstranden van Marbella, 8 minuten naar de stad Marbella en 40 minuten naar
Malaga.
Het souterrain van de villa biedt 443 m² ruimte voor garage voor 3 auto's, een
logeerkamer, grote fitnessruimte met sauna en home cinema. De logeerkamer heeft
een groot overdekt buitenterras van 73 m².
De begane grond biedt 230 m² ruimte voor een keuken, eetkamer en een grote
woonkamer, terwijl de eerste verdieping een grote hoofdslaapkamer met een
hoofdbadkamer omvat en nog eens 3 slaapkamers met en-suite badkamers.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

lucasfox.co.nl/go/mrb27329

Zeezicht, Zwembad, Spa, Gym, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Barbecue,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Thuis bioscoop, Volledig uitgeruste keuken
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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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