REF. MRB27408

690.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Atalaya, Costa del Sol
Espanya » Costa del Sol » Marbella » Atalaya » 29688
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.cat
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DESCRIPCIÓ

Excel·lent pis modern de 3 dormitoris en una planta baixa
en venda a Atalaya, Costal de el Sol.
Aquest habitatge consta de tres dormitoris (el principal en suite), dos banys i cuina
totalment equipada en un saló-menjador de planta oberta.
Es pot sortir a la terrassa de generoses proporcions des de totes les estances. A més,
la terrassa i el jardí gaudeixen d'una privacitat total, i ofereixen un gran espai per a
entretenir-se i menjar a l'aire lliure.
L'habitatge inclou un traster i plaça d'aparcament subterrani per a dos cotxes.
Les zones comunitàries superen els 10.500 metres quadrats, el que permet li
permetrà aprofitar un espai exterior extraordinari de jardins sostenibles
extraordinaris, piscina clorada amb sal i una zona d'oci i esports a l'aire lliure, un
concepte revolucionari.

lucasfox.cat/go/mrb27408
Jardí, Piscina climatitzada, Piscina coberta,
Terrassa, Garatge privat, Gimnàs, Ascensor,
Llum natural, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Seguretat

L'extensió de la parcel·la, l'escassa densitat d'edificacions i la cura disseny dels blocs
fan d'aquest un complex residencial excel·lent, envoltat de natura i adaptat a un estil
de vida modern però que conserva l'encant de viure a Andalusia.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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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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