
REF. MRB36489

13.500.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa met 410m² terras te koop in Nueva Andalucía
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

6
Slaapkamers  

7
Badkamers  

1.033m²
Plattegrond  

2.342m²
Perceeloppervlakte  

410m²
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

Indrukwekkende villa te koop in een van de meest
exclusieve woongemeenschappen, La Cerquilla, Nueva
Andalucia met schilderachtig uitzicht op de greens van de
golfbaan Los Naranjos.

Welkom bij Cerquilla 10, een hypermodern landgoed in een van de meest exclusieve
woongemeenschappen van Marbella, La Cerquilla.

Dit eerstelijns golfherenhuis, in het hart van de Golfvallei, ligt op een privéperceel
met een schilderachtig uitzicht op de greens van de golfbaan Los Naranjos.

Cerquilla 10 is een luxueus huis met een verbluffende open indeling, geoptimaliseerd
voor comfort en met de nieuwste designtrends. Ontworpen door gerenommeerde
Tobal Architects en prachtig ingericht door de gerespecteerde Pedro Peña, Cerquilla
10 is een waar meesterwerk en waarschijnlijk het meest luxueuze herenhuis dat
momenteel in La Cerquilla is gebouwd.

Onder de luxe functies kunnen we een ultramoderne bioscoop, yoga- en
fitnessruimte, verwarmd zwembad en jacuzzi, kinderspeelkamer, de nieuwste
domotica-technologie, apart personeelsappartement, gastronomische hoofdkeuken
en chef-kokskeuken benadrukken.

Cerquilla 10 is ontworpen om indruk te maken op de meest veeleisende koper en zal
je de adem benemen zodra je binnenstapt.

lucasfox.co.nl/go/mrb36489

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage, Gym,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Hoge plafonds, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Chill out area, Barbecue, 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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