
REF. MRB32804

6.250.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 6 Slaapkamer huis / villa te koop in Nueva Andalucía, Costa del Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

1.028m²
Plattegrond  

2.015m²
Perceeloppervlakte

+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

Dit prachtige moderne herenhuis, gelegen in een
exclusieve omheinde woonwijk, is een van de acht
ultramoderne luxe villa's.

De luxe villa is verdeeld over 2 hoofdniveaus en rond de centrale patio, met 6 grote
slaapkamers, 5 badkamers en 2 gastentoiletten.

De uitgestrekte benedenverdieping van de villa, met een oppervlakte van ongeveer
400 m², kan worden aangepast aan de voorkeuren van de klant, met een sauna,
gymnasium, bioscoopzaal, wijnkelder of zelfs uw eigen supergarage voor maximaal 6
voertuigen.

De villa biedt volledige privacy en veiligheid en is ingericht om optimaal comfort te
bieden aan de meest vooraanstaande klanten.

lucasfox.co.nl/go/mrb32804

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Binnenzwembad, Spa, Prive garage, Gym,
Lift, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Hoge plafonds,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Open haard, Nieuwbouw,
Domotica systeem, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, 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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