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ÖVERBLICK

Obefläckade 3-sovrumslägenhet att köpa vid Fuengirola
vid havet med en stor L-formad terrass med badtunna
och panoramautsikt över havet.

En sällsynt möjlighet att få en underbar lägenhet vid stranden på 168 m² med en 44
m² stor terrass i Fuengirola med fri utsikt över havet och en solig sydlig aspekt.
Lägenheten ligger på gångavstånd till lokala bekvämligheter och kollektivtrafik. Det
finns på fjärde våningen i en säker byggnad av 15 lägenheter med hiss, en
underjordisk parkeringsplats (den här fastigheten har 2 parkeringsplatser och ett 8
m² lagringsutrymme), en gemensam pool och direkt tillgång till en fantastisk strand.

Ingången drar nytta av ett videoingångssystem och ett lagringsutrymme. När vi går
vidare hittar vi det rymliga vardagsrummet med dubbla aspekter - matsal med en
attraktiv timmerbrännare som fungerar som en rumsdelare och 3 uppsättningar
skjutdörrar ut till de stora öppna och stängda terrasserna där du kan njuta av den
sensationella utsikten.

Lägenheten har ett fullt utrustat kök med granitarbetsytor och apparater av Siemens
och Miele och en frukostbar. Bredvid köket finns ett grovkök och ytterligare
lagringsutrymme. Det stora sovrummet har ett stort badrum och en terrass. Det finns
ytterligare 2 sovrum; 1 med tillgång till terrassen och en annan med tillgång till
badrum.

Den magnifika L-formade terrassen har en vinkylare, en badtunna för upp till 4
personer och olika växtkrukor. Tillsatt lyx i lägenheten inkluderar golvvärme,
dubbelglasade fönster, luftkonditionering, larmsystem, marmorgolv och badkar med
hydromassage.

En obefläckad lägenhet med en stor terrass och oslagbar utsikt över havet.

lucasfox.se/go/mrb4882

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Parkering, Exteriör
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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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