REF. SAN-PEDRO-PERLA

Prijs vanaf €1,760,000 Nieuwe ontwikkeling - Laatste eenheden

San Pedro PERLA Huizen / Villa's, San Pedro de Alcántara / Guadalmina, Costa del
Sol
Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in San Pedro de Alcántara / Guadalmina beschikt over prijzen vanaf €1,760,000, 1
Huizen / Villa's beschikbaar

Q4 2020
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LAATSTE EENHEDEN

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

Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in San
Pedro de Alcántara / Guadalmina, Costa del Sol beschikt
over prijzen vanaf €1,760,000
Dit project bestaat uit slechts 10 exclusieve huizen ontworpen door zeer
gewaardeerde architecten Gonzalez & Jacobson, allemaal met privétuinen. De huizen
omringen een prachtig gemeenschappelijk zwembad en zijn gelegen tussen de
azuurblauwe Middellandse Zee en de gloednieuwe voetgangersboulevard.
Deze huizen weerspiegelen een superieure kwaliteit van leven, met een uitstekende
modernistische architectuur, hoogwaardige afwerking, de nieuwste trends in
decoratie, gelakt interieur timmerwerk en een hoog niveau van comfort.

lucasfox.co.nl/go/san-pedro-perla

Laatste eenheden

Elk huis is versierd met een individueel gekleurde parel die het unieke karakter, de
lay-out, het aspect en het uitzicht van de accommodatie aangeeft.
Het is de perfecte plek voor gezinnen die op zoek zijn naar een statement home, dat
op slechts enkele minuten van Marbella ligt en op slechts 30 minuten van de
luchthaven van Malaga in San Pedro de Alcantara, Marbella, Malaga.
Voltooiing verwacht najaar 2020.
UNITS IN DIT BOUWPROJECT

Type

Status

Vloer

Distribution

Woonoppervlakte

Huis / Villa

€1,760,000

Vloer 3

4 Slaapkamers 4 Badkamers

290m², Terras 69m²
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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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