
SÅLD

REF. MRB4545

725 000 € Takvåning - Såld
Takvåning med 3 Sovrum med 33m² terrass till salu i Estepona, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Estepona »  29680

3
Sovrum  

2
Badrum  

188m²
Planlösning  

33m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Utmärkt takvåning med 3 sovrum, 2 badrum och en härlig
terrass med pool och havsutsikt vid stranden av New
Golden Mile, Estepona.

I ett underbart bostadskomplex i Esteponas nya Golden Mile hittar vi denna
takvåning på 155 m² till salu med en fantastisk 33 m² stor terrass med pool och
havsutsikt.

Fastigheten erbjuder ett ljust, rymligt vardagsrum som leder direkt ut till den stora
sydvästläge terrassen. Köket är fullt utrustat och lägenheten har 2 badrum. I
sovområdet hittar vi 3 trevliga sovrum. Takvåningen har luftkonditionering och värme
och får mycket naturligt ljus.

Inom komplexet hittar boende en underbar inomhuspool, gym och spa samt en
fantastisk gemensam trädgård och utomhuspool. Byggnaden erbjuder en 24-
timmarsreceptionsservice och fastigheten har en lagringsenhet och 2
garageparkeringsplatser i samma byggnad. Fastigheten ligger på gångavstånd till
lokala bekvämligheter och husägare på detta komplex kan njuta av förmånen att få
tillgång till de 5-stjärniga anläggningarna på Kempinski Hotel och Laguna Village, med
dess underbara butiker, kaféer, restauranger, barer och pooler.

En utmärkt takvåning med en semester känsla året runt.

lucasfox.se/go/mrb4545

Havsutsikt, Strand, Inomhuspool,
Swimming pool, Terrass, Trädgård, Spa,
Garagem privada, Portvakt, Marmorgolv,
Naturligt ljus, Parkering, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Larm, Luftkonditionering,
Säkerhet
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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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