
SÅLD

REF. MRB14989

525 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 65m² terrass till salu i New Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  26988

3
Sovrum  

2
Badrum  

142m²
Planlösning  

65m²
Terrass

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Vacker 2-rumslägenhet till salu i Estepona New Golden
Mile, med moderna interiörer och rikligt naturligt ljus.

Denna fantastiska 2-rumslägenhet är en oslagbar livsstilsinvestering i Estepona's
New Golden Mile. Det vackra hemmet kombinerar modernitet, elegans och komfort.
utrustade med topputrustning och golv. Köpare kan personifiera fastigheten genom
att välja de exklusiva Gunni y Trentino kök och badrum.

Denna lägenhet skiljer sig från sina vackra, öppna vardagsrum och syd-syd-östlig
orientering, som översvämmer inredningen med naturligt ljus. Med ett intelligent
luftkonditioneringssystem erbjuder lägenheten året runt komfort. Lägenheten har en
miljövänlig privat pool / jacuzzi omgiven av 60m² terrasser, perfekt för att göra det
mesta av det avundsvärt klimatet.

Komplexet i vilket lägenheten ligger erbjuder högklassiga bekvämligheter, inklusive
en stor gemensam pool, en barnpool, ett gym med spa och turkiska bad, en
tryckdusch och ett relaxområde med infraröd belysning.

Komplexet ligger nära alla bekvämligheter och tjänster samt golfbanor i Golden Mile
och 5 minuter från Puerto Banús och skulle därför erbjuda ett attraktivt hyresutbyte.
Förutom att vara en lovande investeringsmöjlighet skulle denna fastighet göra en
lyxig fast bostad eller semesterboende på Costa del Sol.

lucasfox.se/go/mrb14989

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Parkering, Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Balkong
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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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