
SÅLD

REF. MRB16350

Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 49m² Trädgård till salu i New Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29680

2
Sovrum  

2
Badrum  

108m²
Planlösning  

56m²
Terrass  

49m²
Trädgård
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Ny 2-rums bungalow i ett bostadsområde vid stranden
med exceptionella gemensamma faciliteter.

Denna exklusiva stranden bungalow på New Golden Mile har utformats med hjälp av
högsta kvalitet material och finish för att skapa en förstklassig egendom.
Bostadsutvecklingen inom vilken bungalow ligger ligger ett brett utbud av utmärkta
faciliteter, inklusive en uppvärmd infinity pool, barnpool, tennis och paddla
tennisbanor och ett gym. Det finns också ett utekök och grillpaviljong perfekt för
uteservering och underhållande.

Denna fastighet erbjuder ett vardagsrum / matsal med öppet kök, fullt utrustat med
Gaggenau apparater, 2 sovrum och 2 badrum. Den fantastiska terrassen är perfekt för
att njuta av utomhusutrymme året runt.

Anmärkningsvärda funktioner inkluderar dubbelglas med termisk och akustisk
isolering, automatiska persienner och markiser och motoriserade garageportar; som
alla gör detta till ett bekvämt och bekvämt hem.

Kontakta oss för mer information om detta exklusiva nya hem på New Golden Mile.

lucasfox.se/go/mrb16350

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering, , Utsikt,
Uppvärmning, Säkerhet, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats,
Chill out plats
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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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