
SÅLD

REF. MRB4173

640 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 63m² terrass till salu i Benahavís, Costa del
Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29678

3
Sovrum  

2
Badrum  

133m²
Planlösning  

63m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Vackert designad lägenhet på bottenvåningen till salu i
en exklusiv nyutveckling med en gemensam utsikt över
trädgården, poolen och golfen i Benahavis.

Inom en elegant ny utveckling med härliga naturomgivningar och en underbar
gemensam trädgård och pool, hittar vi denna fantastiska bottenvåning till salu.

Denna speciella lägenhet mäter 128 m² plus en generös terrass på 63 m². Den
moderna utformningen av denna lägenhet på bottenvåningen, som integrerar köket -
med övre och nedre beige enheter - med vardagsrummet och terrassen skapar en
fritt flytande, modern atmosfär utan att kompromissa med värme och komfort. Det
finns 3 sovrum och 2 badrum i denna fastighet.

Kombinationen av grädde marmorgolv i de viktigaste bostadsområdena, tillsammans
med porslin stengods för badrum, kök och utomhus, är bara ett exempel på de bästa
egenskaperna som används i dessa egenskaper.

Denna lägenhet kommer att levereras fullt utrustad och redo att flytta till, med
köksapparater, luftkonditionering, värme och många andra moderna bekvämligheter.

lucasfox.se/go/mrb4173

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, , Utsikt,
Nybyggd, Luftkonditionering, Larm, Förråd,
Dubbla fönster
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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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