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2.395.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 5 Slaapkamer huis / villa met 446m² Tuin te koop in Estepona town
Spanje »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29680

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

1.079m²
Plattegrond  

458m²
Terras  

446m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Luxe villa in Estepona. 477m2 buitenterras met uitzicht op
zee en de bergen. Aanpasbare kelder en dakterras

Resina 6 is een nieuwbouwproject in La Resina Golf, Estepona bestaande uit 6 villa's
waarvan er nog 4 beschikbaar zijn. Het verhoogde perceel biedt een panoramisch
uitzicht op zee en de bergen, terwijl het wordt omringd door kwaliteiten van pure
luxe.

Elk van de moderne villa's heeft een perceelsgrootte van ongeveer 1.080m2. Evenzo
beschikt elke villa over 5 slaapkamers, waarvan 2 op de eerste verdieping en de
overige slaapkamers op de tweede verdieping. De schuifdeuren met raam geven een
licht en luchtig gevoel aan het open conceptontwerp op de eerste verdieping.

De villa's worden verplaatst naar de buitenkant en hebben elk een groot terras met
een overloopzwembad met zout water en een aangelegde tuin. Kopers zullen ook
genieten van de gezellige zithoek en de eetruimte.

Bovendien beschikken alle villa's over 2 parkeerplaatsen en een grote ruwe kelder. Er
zijn veel optionele functies waaruit kopers kunnen kiezen bij het aanpassen van hun
villa's. Deze omvatten buitenkeuken en BBQ, een extra terras op het dak met een
jacuzzi geïnstalleerd, volledige alarm- en geluidssystemen en een oplader voor
elektrische auto's. Voorinstallaties van deze laders zijn gemaakt.

Villa 1 is geprijsd vanaf €2.395.000 met een perceelgrootte van 1.079m2 en een
bebouwde oppervlakte van 458m2 met een op het zuidoosten gelegen terrasruimte
van 458m2

Het souterrain is volledig aanpasbaar. Deze kan naar uw wensen worden ontworpen.
Kopers willen misschien een thuisbioscoop, wijnkelder, fitnessruimte, bar,
binnenzwembad en of twee extra slaapkamers en meer. Het souterrain heeft toegang
tot de tuin en het zwembad.

De eerste verdieping bestaat uit hoge plafonds en een open concept waarbij uw
keuken en woonkamer moeiteloos in elkaar overlopen om één grote onderhoudende
ruimte te creëren. Kopers hebben ook directe toegang tot hun terras om te genieten
van het uitzicht op de golfbaan en het landschap. Daarnaast komen er op deze
verdieping ook nog twee slaapkamers.

lucasfox.co.nl/go/mrb37350

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Jacuzzi, Prive garage, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop, Nieuwbouw,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Chill out area, Beveiliging, Berging,
Barbecue, Balkon, Alarm, Airconditioning, 
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De tweede verdieping bestaat uit de master ensuite slaapkamer en inloopkast. Met
glazen schuifdeuren van vloer tot plafond kunnen kopers echt genieten van het
uitzicht op de golfbaan, de bergen en de zee. Evenzo zijn er ook twee extra
slaapkamers met ensuites.

Ten slotte is het dakterras op de bovenste verdieping een geweldige ruimte die is
ontworpen voor een fitnessruimte, een thuisspa en een infinity-jacuzzi. Kopers zullen
ook genieten van het schilderachtige uitzicht vanaf hun eetgedeelte op het dak.
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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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