REF. NUEVA-ANDALUCIA-ANTV

Prijs vanaf €3,895,000 Nieuwe ontwikkeling

Nueva Andalucia ANTV Huizen / Villa's, Nueva Andalucía, Costa del Sol
Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in Nueva Andalucía, Costa del Sol beschikt over prijzen vanaf €3,895,000, 2 Huizen /
Villa's beschikbaar

2

5&9

345m²

Units available

Slaapkamers

Sizes from

Contact ons over deze woning
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje
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OMSCHRIJVING

lucasfox.co.nl/go/nueva-andalucia-antv

Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in
Nueva Andalucía, Costa del Sol beschikt over prijzen
vanaf €3,895,000
Deze prachtige villa's bieden een luxe leven op een fantastische locatie met uitzicht
op de golfbaan, met een prachtig uitzicht op de zee.
Perfect gelegen met uitzicht op de Costa del Sol en binnen zeer gemakkelijke toegang
tot Marbella, Puerto Banús en het strand, de huizen zijn een ideale oase van
particuliere, bevoorrechte rust.
De huizen zijn afgewerkt in een klassieke Andalusische stijl met een zeer moderne
twist. Het interieur is open, helder en minimalistisch, en de mediterrane zon schijnt
in elke hoek.
Grote ramen bieden een prachtig uitzicht, terwijl buiten het enorme terras en mooie
zwembaden zijn gemaakt om te ontspannen en te vermaken, of gewoon kijken naar
de golfers passeren.
Een schat aan overdekte en ongedekte ontspanningsruimtes en eetgelegenheden zijn
beschikbaar in de tuin en rond het zwembad. Ze bieden een schat aan ruimtes die bij
elke stemming passen, of je nu geniet van koffie in de ochtend, cocktails bij
zonsondergang met vrienden of een dutje in de middag.
Comfort is prachtig gecombineerd met functionaliteit dankzij een uitgebreide lijst
met moderne functies en technologie die het leven gemakkelijker maken, maximale
veiligheid garanderen en een uitzonderlijk huis voor gezinnen creëren.
highlights
Luxe villa's
hoofd locatie
Moderne ontwerpen
Materialen van topkwaliteit
Dicht bij de haven en dicht bij de stad
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UNITS IN DIT BOUWPROJECT

Type

Status

Vloer

Distribution

Woonoppervlakte

Huis / Villa

€3,895,000

n/a

5 Slaapkamers 5 Badkamers

345m², Terras 92m²

Huis / Villa

€13,900,000

n/a

9 Slaapkamers 8 Badkamers

1443m²

Rental yield

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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