
VENUT/UDA

REF. MRB30713

470.000 € Pis - Venut/uda
pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 32m² terrassa en venda a
Estepona
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  29680

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

122m²
Plànol  

32m²
Terrassa

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.cat Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Bonic pis en venda situat a la urbanització Alcazaba
Beach, amb sol pràcticament tot el dia, accés a la platja ia
300 metres de passeig marítim.

Aquest habitatge en planta baixa es troba a la nova fase de la urbanització, per la
qual cosa compta amb aparcament subterrani, un gran traster i ascensor a
l'habitatge.

L'espaiós pis consta de 2 dormitoris amb armaris encastats, 2 banys i una cuina de
planta oberta amb una estupenda renovació. També trobem una bonica terrassa amb
vista sobre els bonics jardins de la urbanització.

Aquest pis té un gran potencial per destinar-se a habitatge de lloguer de curta
estada, amb totes les llicències ja vigents, o per convertir-se en un habitatge de
vacances ideal.

La urbanització en la qual es troba està just a la banda de la platja i compta amb 7
piscines comunitàries, 5 pistes de tennis, 3 pistes de pàdel, zona lúdica infantil,
gimnàs i sauna comunitaris.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.

lucasfox.cat/go/mrb30713

Terrassa
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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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	Bonic pis en venda situat a la urbanització Alcazaba Beach, amb sol pràcticament tot el dia, accés a la platja ia 300 metres de passeig marítim.

