REF. MRB30965

1.190.000 € Huis / Villa - Verkocht

4 Slaapkamer huis / villa met 1,221m² Tuin te koop in Nueva Andalucía
Spanje » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía »
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VERKOCHT

Contact ons over deze woning
+34 605 419 079

marbella@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

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

Villa op het zuiden gelegen in het hart van de golfvallei
van Nueva Andalucia.
De woning is gelegen aan het einde van een doodlopende straat in een rustige
gemeenschap van hoogwaardige vrijstaande woningen direct grenzend aan een
groene omgeving en een vijver.
Dit huis met twee verdiepingen bestaat op de begane grond uit een open ruimte met
een zithoek aan de linkerkant en een nieuwe Siematic-keuken die volledig is
uitgerust met Neff- en Gaggenau-apparatuur.
Een wasruimte en een gastentoilet completeren deze verdieping, gemarkeerd door
een trap in moderne stijl en een groot overdekt terras dat uitkomt op een mooie
volgroeide, goed beplante tuin met een zwembad.

lucasfox.co.nl/go/mrb30965
Tuin, Zwembad, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats, Alarm,
Dichtbij internationale scholen,
Dubbel glas, Gerenoveerd,
Volledig uitgeruste keuken

Op de bovenverdieping zijn er vier slaapkamers, twee met en-suite badkamers, de
andere twee delen een aparte badkamer. Er is ook een trap naar het
dakterras/solarium.
Andere kenmerken zijn onder meer nieuwe aluminium ramen met dubbele beglazing,
marmeren vloeren en centrale verwarming met radiatoren door het hele huis.

Contact ons over deze woning
+34 605 419 079

marbella@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

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

REF. MRB30965

1.190.000 € Huis / Villa - Verkocht

4 Slaapkamer huis / villa met 1,221m² Tuin te koop in Nueva Andalucía
Spanje » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía »

4

4

300m²

50m²

1,221m²

Slaapkamers

Badkamers

Plattegrond

Terras

Tuin

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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