
VERKOCHT

REF. MRB7564

Prijs op aanvraag Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer appartement met 92m² terras te koop in Golden Mile
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

3
Slaapkamers  

4
Badkamers  

177m²
Plattegrond  

406m²
Perceeloppervlakte  

92m²
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 nieuw, eigentijds gelijkvloers huis op een
toplocatie in Marbella.

Gelegen in het hart van Marbella's begeerde Golden Mile-gebied, pal naast Puerto
Banus, vinden we dit uitstekende gelijkvloerse pand in een zeer moderne
ontwikkeling met een 6.000 m² grote gemeenschappelijke ruimte met aangelegde
tuinen, een zwembad en een zonneterras.

De begane grond biedt een hal met een gastentoilet en in de keuken en de grote
woonkamer - eetkamer die uitkomt op een beschut terras met een beetje open tuin.
Verderop vinden we 3 slaapkamers en 3 badkamers, met een kleedkamer in de grote
slaapkamer.

De zeer ruime kelder beschikt over een geweldig uitgaansgebied, de installatieruimte
en een berging of vierde slaapkamer en badkamer, zoals gewenst.

Het designinterieur biedt een overvloed aan licht en ruimte, waardoor een luchtig,
comfortabel en modern huis ontstaat met de allerbeste afwerking.

Huiseigenaren in deze ontwikkeling kunnen ook genieten van een volledig uitgeruste
wellness-spa, een fitnessruimte, een verwarmd binnenzwembad, een clubhuis en een
prachtige omgeving voor feesten. In lijn met andere toonaangevende ontwikkelingen
in de wereld, zal dit project een complete conciërgeservice bieden, samen met een
breed scala aan exclusieve diensten aangeboden door professionals, zoals personal
trainers, personal shoppers, beauty stylists, kinderopvang, schoonmaak,
gezondheidszorg, juridisch advies en lessen in alles wat de bewoner wenst.

lucasfox.co.nl/go/mrb7564

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage, Gym,
Lift, Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Nieuwbouw,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
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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	Prachtig nieuw, eigentijds gelijkvloers huis op een toplocatie in Marbella.

