
SÅLD

REF. LFCDS493

549 000 € Lägenhet - Såld
Vacker 2-sovrums lägenhet till salu i Condado de Sierra, ett privat bostadsområde
i Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29660

2
Sovrum  

2
Badrum  

155m²
Planlösning

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Denna härliga 2-sovrums lägenheten erbjuder allt som ma
kan förvänta sig av en lyxlägenhet: fantastiskt havsutsikt
från den private trädgården, luftkonditionering,
Domoticasystem och gemensamma utomhuspooler.

Denna fina lägenheten på markplan är belägen i Condado de Sierra Blanca, ett
prestigefyllt privat bostadsområde i Marbella. Den har fina terrasser och en privat
trädgård med fantastiskt utsikt över kusten.

Lägenheten består av hall med en gästtoalett, ett vardagsrum med matplats och
utgång till terrassen i söderläge, ett modernt fullt utrustat kök med matplats och
utgång till ytterligare en terrass. Mastersvit med inbyggda garderober och ett sovrum
till med inbyggda garderober och utgång till en terrass.

Lägenheten har mycket hög standard, som luftkonditionering, golvvärme i badrum,
alarmsystem och Domoticasystem. Det finns även en privat parkeringsplats och ett
förråd i garaget med hiss upp till lägenheten.

Condado de Sierra Blanca är en väldigt säker urbanisationen, med 24-timmars
bevakning. Området har också trädgård och två utomhuspooler.

lucasfox.se/go/lfcds493

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Hiss, Parkering
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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	Denna härliga 2-sovrums lägenheten erbjuder allt som ma kan förvänta sig av en lyxlägenhet: fantastiskt havsutsikt från den private trädgården, luftkonditionering, Domoticasystem och gemensamma utomhuspooler.

