
VENUT/UDA

REF. MRB36622

1.595.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 102m² terrassa en venda a
Golden Mile
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

341m²
Plànol  

102m²
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

Àtic dúplex amb increïbles vistes a la muntanya en venda,
a Kings Hills, Marbella Golden Mile.

Aquest àtic té unes vistes exclusives a la muntanya de La Concha i està situat en un
complex tranquil i amb pocs veïns. El famós Puente Romano, Puerto Banús i el cor de
Marbella són a poca distància amb cotxe.

El gran apartament totalment reformat té dues plantes amb una superfície total de
341 metres quadrats. Al primer pis hi ha un dormitori amb bany privat, un lavabo de
cortesia, un racó de vins, un safareig i, per descomptat, un gran pati de 51 m².

La calefacció per terra radiant està present a tots els banys. L'electricitat, les
canonades i l'aire condicionat són nous. Els electrodomèstics de la cuina són de la
coneguda empresa Gaggenau. La terrassa orientada a l'oest té un jacuzzi, barbacoa,
saló i menjador amb vistes al jardí i un bon sol al vespre. Les dues habitacions
enormes i espaioses amb bany privat, armaris encastats i accés a la terrassa es
troben al segon nivell.

El següent propietari també tindrà accés a tres piscines i un exuberant jardí tropical.
La urbanització també disposa d'ascensor.

La propietat inclou una plaça d'aparcament i un traster. Totes les llicències estan en
regla.

lucasfox.cat/go/mrb36622

Terrassa, Piscina, Jacuzzi, Terres de marbre,
Llum natural, Seguretat,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Barbacoa, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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