
VERKOCHT

REF. MRB36948

Prijs op aanvraag Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer appartement met 38m² terras te koop in Nueva Andalucía
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

128m²
Plattegrond  

38m²
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

Ruim 3-slaapkamer appartement met open zeezicht. Dit
mooie huis bevindt zich in de luxe omheinde residentie
van Azahar, in het exclusieve gebied van la Cerquilla,
Nueva Andalucia.

Dit prachtige tuinappartement met 3 slaapkamers heeft een modern, verfijnd
ontwerp met de beste materialen en is gebouwd volgens hoge normen en biedt een
ontspannen sfeer.

Door de panoramische glazen ramen krijgt het appartement veel natuurlijke
lichtinval. Het kleurenschema is gebaseerd op ongerept wit en verfijnd grijs als
neutrale achtergronden. Het appartement heeft een gecombineerd woon- en
eetgedeelte, een open strakke witte keuken, drie grote slaapkamers, twee moderne
badkamers en een fantastisch balkon met directe toegang tot de tuin. Stelt u zich
eens voor dat u wakker wordt op uw prachtige terras, 's ochtends nipt aan uw koffie
terwijl u geniet van het serene uitzicht op de zee en de vallei.

Azahar de Marbella is een hypermoderne residentiële ontwikkeling in het hart van
Nueva Andalusië. Er zijn in totaal 42 woningen, waaronder appartementen en
penthouses met hoogwaardige afwerking. Voor de bewoners is er een scala aan
prachtige voorzieningen op het terrein. Een zwembad, een spa met sauna, Turks
stoombad, jacuzzi en fitnessruimte behoren tot de attracties. Alles wat u nodig heeft,
bevindt zich voor de deur. De prijs is inclusief twee bergingen en twee
parkeerplaatsen in de garage.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/mrb36948

Zeezicht, Zwembad, Terras, Lift,
Marmeren vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Dubbel glas,
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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