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REF. MRB15485

Preu a consultar Àtic - Venut/uda
Àtic d'obra nova de 2 dormitoris amb 131m² terrassa en venda a Golden Mile
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

146m²
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131m²
Terrassa
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Impressionant àtic dúplex de 2 dormitoris en una
promoció d&#39;obra nova de luxe a la Milla d&#39;Or,
Marbella.

Àtic dúplex d'obra nova situat dins d'una excel·lent promoció d'obra nova en una
ubicació exclusiva, a només 800 m de la platja i amb impressionants vistes al
Mediterrani. Aquest habitatge forma part de la segona fase de només 2 blocs nous
amb 6 immobles en cada un. Una bella habitatge amb acabats d'alta qualitat i vistes
sobre exuberants jardins tropicals amb vistes fins al Mediterrani.

En entrar a l'habitatge, un passadís condueix, a l'esquerra, a la sala amb llar de foc,
menjador i cuina totalment equipada amb electrodomèstics d'alta gamma. El primer
dormitori disposa d'un vestidor, bany privat i una petita terrassa. La terrassa és de
grans dimensions i s'accedeix des del saló, a més compta amb espai per menjar i
prendre el sol mentre es gaudeixen de les vistes.

A la planta superior trobem el segon dormitori amb vestidor i bany privat. Aquesta
planta dóna accés a 2 terrasses més i la piscina privada.

L'espaiós pis ha estat construït amb les més altes especificacions amb calefacció per
terra radiant, alarma central i TV, ràdio FM i connexions telefòniques en totes les
estances.

Un habitatge impressionant en venda en una bella ubicació al costat del mar.

lucasfox.cat/go/mrb15485

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Ascensor, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Vestidor, Seguretat, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Calefacció,
Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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