
VERKOCHT

REF. MRB37257

Prijs op aanvraag Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer penthouse met 118m² terras te koop in Nueva Andalucía
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

128m²
Plattegrond  

118m²
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

Prachtig onlangs gerenoveerd appartement met 118m²
terrasruimte met wijds uitzicht op zee en de bergen. Off-
plan verkocht met de mogelijkheid om aan te passen.

Lucas Fox is verheugd om drie prachtige appartementen in La Cerquilla op de markt
te brengen, met panoramisch uitzicht op zee en de bergen. Dit is een exclusieve
omheinde woonwijk in de wijk Nueva Andalucia. De populariteit van dit gebied komt
voort uit de omliggende golfclubs, namelijk Los Naranjos Golf, Aloha Golf en Las
Brisas Golf.

Deze appartementen zijn momenteel te koop op plan en de prijzen beginnen bij €
995.000 en lopen op tot € 1.295.000. De kwaliteit van deze appartementen is gewoon
opmerkelijk en kopers zullen de moderne open indeling met 3 slaapkamers en 3
badkamers waarderen.

Bij het betreden van uw appartement, ontdekt u een hal, aan de linkerkant
slaapkamer 1 met ensuite en aan de rechterkant de wasruimte en nog een
slaapkamer met een familiebadkamer.

Als u verder loopt, komt u aan uw linkerhand bij uw hoofdslaapkamer met dubbele
deuringang en begin van de open conceptindeling. Dit bestaat uit uw ingerichte
keuken met hoogwaardige apparatuur, een eethoek en een woonkamer met
kamerhoge intrekbare glazen deuren die de ruimte naar buiten en uitzicht openen.
Bewoners zullen genieten van de ruimte op het achterterras, bestaande uit twee
zithoeken en een privézwembad.

La Cerquilla biedt ook een verscheidenheid aan functies voor haar bewoners. Deze
omvatten een eigen buitenkeuken, een aparte wasruimte en vloerverwarming. Evenzo
hebben bewoners een parkeergarage met berging en toegang tot hun appartement
via een lift. De gemeenschappelijke ruimtes bestaan uit een zwembad en een
fitnessruimte.

Nueva Andalucía is de ideale woonwijk, perfect voor mensen die op zoek zijn naar
een veilige, goed bereikbare locatie aan de Costa del Sol. Met een verscheidenheid
aan onroerend goed om uit te kiezen en een geweldige sfeer, is het gebied vaak de
eerste keuze voor mensen die willen verhuizen.

lucasfox.co.nl/go/mrb37257

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Terras, Prive garage, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Service lift,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Chill out area, Bijkeuken, Airconditioning, 
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Het gebied biedt een ontspannen, groenbladige, voorstedelijke, luxe levensstijl aan
een grote verscheidenheid aan nationaliteiten. Marbella is het hele jaar door een
populaire locatie met brede, met bomen omzoomde lanen en prachtige villa's.

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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