
VERKOCHT

REF. MRB34439

Prijs op aanvraag Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer penthouse met 77m² terras te koop in Nueva Andalucía
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

136m²
Plattegrond  

77m²
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

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Nueva Andalucía, Costa del Sol beschikt over prijzen
vanaf 520,000 €

Dit nieuwe project aan het meer in Nueva Andalcuia is ontworpen om ervoor te
zorgen dat alle huizen een indrukwekkend panoramisch uitzicht hebben vanaf de
royale terrassen en woonkamers. De architectuur in de gemeenschappelijke ruimtes
is geïnspireerd op de esthetische concepten "Boho Chic" en "Country Chic", waarbij
natuurlijke materialen en kleuren worden gecombineerd om op een evenwichtige
manier in het lokale landschap op te gaan, wat een ontspannen sfeer bevordert en
een ontsnapping naar een vredige omgeving.

De ontwikkeling van het meer van Marbella omvat 98 appartementen verdeeld over
verschillende gebouwen van 3 verdiepingen in een eigentijdse mediterrane stijl.

De appartementen met 2 en 3 slaapkamers en de prachtige penthouses en
duplexwoningen zijn omgeven door zorgvuldig aangelegde tuinen en vier
gemeenschappelijke zwembaden.

De woningen worden volledig uitgerust met hoogwaardige merkafwerkingen
opgeleverd en zijn instapklaar. Elke woning heeft ook een berging en een
parkeerplaats in de garage.

lucasfox.co.nl/go/mrb34439

Zwembad, Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Vloerverwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Inbouwkasten, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
Alarm, 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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