REF. MRB16571

€808,000 Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum med 80m² Trädgård till salu i Mijas, Costa del
Sol
Spanien » Costa del Sol » Mijas » 29649
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
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ÖVERBLICK

Häftigt, helt nytt hem till salu 1 minut från en golfbana
och nära stranden i Mijas på Costa de Sol.
Beläget inom en exceptionell utveckling bara 1 minut från El Chaparral Golf &
Country Club, är detta det perfekta hem för att njuta av vackra Mijas. Utvecklingen,
samt en fantastisk havsutsikt, erbjuder exceptionella gemensamma faciliteter,
inklusive en idrottsanläggning, pool och spa, hälsoklubb och gym, tennisbana och
putting green för semesterboende.
Denna exklusiva fastighet erbjuder 173 m² boende med ytterligare 76 m² terrasser och
en 80 m² stor trädgård. Interiörerna är moderna och ljusa och det finns också
personaliseringsalternativ. Huset består av det rymliga vardagsrummet / matsalen,
fullt utrustat kök, 3 sovrum och 3 badrum. Täckta och avtäckta terrasser och den
välskötta privata trädgården ger perfekta utrymmen för att njuta av det utmärkta
klimatet.

lucasfox.se/go/mrb16571
Terrass, Trädgård, Luftkonditionering,
Nybyggd, Uppvärmning

De finaste kvalitetens finish och material har valts för att skapa ett elegant och
bekvämt hem. Fastigheten drar nytta av privat parkering.
Kontakta oss för mer information.
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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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