
SÅLD

REF. MRB2610

900 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 3 Sovrum till salu i East Marbella, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29602

3
Sovrum  

2
Badrum  

180m²
Planlösning  

793m²
Totalyta

+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

Fastighet belägen i den exklusiva strandnära stadsdelen
Los Monteros, strax utanför Marbellas centrum.

I det fridfulla strandområdet Los Monteros hittar vi denna fantastiska bungalow till
salu på en av gatorna närmast stranden.

Denna fastighet i klassisk stil har en carport och en härlig tomt på 793 m² med en
lättskött trädgård som omger huset. En liten privat stig leder från bungalowen till en
gemensam pool som betjänar de 15 villorna i samhället.

Inne i fastigheten hittar vi en hall som leder till 2 sovrum, matrummet och det rymliga
vardagsrummet - matsalen med sina fönster från golv till tak. Från vardagsrummet
har vi tillgång till master bedroom med sitt stora och nyrenoverade badrum.

Bungalowen har utökats och strukturen förstärkts som förberedelse för en eventuell
andra våning och i enlighet med PGOU 1986. Om en andra våning byggdes skulle den
dra nytta av panoramautsikt över havet.

lucasfox.se/go/mrb2610

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Parkering, Utsikt, Säkerhet, Öppen spis,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober
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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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