
REF. MRB37559

899.000 € Penthouse - Te koop
Excellent 3 Slaapkamer penthouse met 163m² terras te koop in Atalaya, Costa del
Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Estepona »  Atalaya »  29688

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

296m²
Plattegrond  

163m²
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

Penthouse met 3 slaapkamers in Atalaya met 163 m²
buitenterras verdeeld over twee niveaus. Uitzicht op zee,
bergen en golfbaan met een zuidwestelijk aspect.

Nieuw op de markt is dit geweldige moderne penthouse, bestaande uit drie
slaapkamers en twee badkamers op twee niveaus met toegang tot de terrassen.
Kopers vinden hun hoofdslaapkamer op de tweede verdieping met ensuite badkamer
en kleedruimte met ingebouwde kasten. Gelegen op het zuidwesten zorgt voor
natuurlijk licht op beide niveaus.

Op het eerste niveau beschikt dit over twee gastenslaapkamers, een
familiebadkamer, een keuken en een woonkamer. Vanaf de terrassen heeft u een
prachtig uitzicht op de aangelegde tuinen, de Atalaya-golfbaan en het zwembad.
Daarnaast biedt de urbanisatie een goed onderhouden zwembad, een kleiner
zwembad voor kinderen en twee ondergrondse parkeerplaatsen. Evenzo is er een
buitengymnastiek en een glazen padelbaan. Voor kopers die golf spelen, heeft u
gemakkelijk toegang tot Atalaya Golf, Campo de Golf en tal van anderen.

De gemeente Estepona grenst aan het gebied ten westen van Marbella en begint kort
na het verlaten van de stad San Pedro de Alcántara. Het heeft meer dan 21 km aan
stranden en reikt tot aan Manilva. De regio is een enorm populaire bestemming voor
zonaanbidders met meer dan 320 dagen per jaar zon en omvat gebieden zoals Los
Flamingos, de New Golden Mile en Bel Air.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit prachtige onroerend goed te
koop in Marbella.

lucasfox.co.nl/go/mrb37559

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Terras,
Lift, Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Service lift, Open haard,
Nieuwbouw, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Chill out area,
Berging, Balkon, 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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