
SÅLD

REF. LFCDS505

695 000 € Hus/Villa - Såld
4-sovrums villa till salu i El Paraiso , mellan Estepona och Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  0

4
Sovrum  

3
Badrum  

267m²
Planlösning  

715m²
Totalyta  

48m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Vacker 4-sovrums villa till salu nära Estepona, med
trädgård, privat swimmingpool, garage och en stor
terrass, perfekt för att njuta av varma sommarkvällar.

Denna vackra 4-sovrums villa är belägen i El Paraiso, ett bostadsområde nära
Estepona, Benahavis, Puerto Banus och Marbella. Den ligger i ett lugnt område på
New Golden Mile men är samtidigt nära alla bekvämligheter.

Huset har blivit renoverat till en hög standard och består av en hall som leder in till
en stort vardagsrum och matrum med stora fönster mot terrassen med fantastiskt
utsikt. Köket och tvättstugan är fullt utrustade. Mastersviten, som har utgång till
terrassen, finns också på den här våningen.

Den nedre våningen har 3 sovrum med egna badrum, ett vardagsrum och ett kök, som
har utgång ut till terrassen poolen.

Pooldecket och trädgården är perfekt ställen att njuta av solen och uppfarten som
leder upp till gårdsplanen erbjuder gott om parkering. Huset har även ett garage och
luftkonditionering (varm och kall).

lucasfox.se/go/lfcds505

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, 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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