
REF. MRB35802

2.775.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 5 Slaapkamer huis / villa met 200m² terras te koop in New Golden Mile
Spanje »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

845m²
Plattegrond  

1.124m²
Perceeloppervlakte  

200m²
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

Villa Antoinette, een van de negen luxe villa's van het
King's Hills-project met uitzicht op de bergen in de
gevestigde woonwijk El Paraiso.

King's Hills bestaat uit negen vrijstaande villa's die enigszins verschillen in grootte,
stijl en indeling, maar allemaal in harmonie gebouwd met dezelfde specificaties en
afwerkingen.

Elke villa is gebouwd over drie verdiepingen en heeft een zuid- tot zuidoostelijk
aspect, bestaande uit een begane grond met een ruime en stijlvolle open woon- en
eetkamer met een moderne praktische keuken met hoogwaardige Duitse apparatuur,
een combinatie van geavanceerde technologie met warm sculpturaal design. De
woonkamer heeft toegang tot het terras en de privétuin en het zwembad. De
slaapkamers hebben een en-suite badkamer, elektrische rolluiken en houten vloeren,
waardoor de huizen een gevoel van warmte en elegantie krijgen en functionaliteit en
comfort combineren. De ruime multifunctionele kelder kan volledig worden
gepersonaliseerd met de mogelijkheid om nog meer slaapkamers, een fitnessruimte,
een speelkamer, een studeerkamer, enz. te bouwen. Daarnaast zijn er twee overdekte
parkeerplaatsen voor elke villa.

Lichte en luchtige interieurs met een open haard, stenen en houten elementen zijn te
vinden in deze aantrekkelijke huizen.

Kamerhoge ramen bieden optimaal licht en creëren een doorlopende ruimte tussen
buiten en binnen. Alle villa's zijn afgewerkt volgens de hoogste normen met luxe
voorzieningen en materialen van topkwaliteit. De warme kleuren en de gebruikte
natuurlijke materialen geven deze bijzondere woningen een moderne uitstraling.

Schuifdeuren zorgen voor een naadloze versmelting van buiten met binnen,
waardoor de ruimtes kunnen worden overspoeld met natuurlijk licht, waardoor een
ontspannen, relaxte en toch glamoureuze sfeer ontstaat. De houten vloeren in de
slaapkamers geven de villa's een gevoel van warmte en elegantie. Moderne lijnen en
strakke opvallende ontwerpen, grijsmarmeren tegels, chromen armaturen, Villeroy &
Boch sanitair, prachtige verlichting en minimalistische inrichting combineren prachtig
om de badkamers een nette eigentijdse afwerking te geven. De hoofdbadkamers
hebben allemaal elegante en verfijnde vrijstaande baden en inloopdouches. De
moderne en innovatieve keukens uitgerust met hoogwaardige Neff-apparatuur zijn
zeer stijlvol en praktisch en combineren snijtechnologie met ultramodern design.

lucasfox.co.nl/go/mrb35802

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Gym, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Houten vloeren,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop, Open haard,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem, Balkon,
Alarm, Airconditioning
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Neem contact met ons op voor meer informatie.

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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