REF. MRB19503

672 000 € Lägenhet - Till salu

Nybyggd Lägenhet med 2 Sovrum med 47m² terrass till salu i Benahavís, Costa del
Sol
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29678
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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

Helt ny 2-rumslägenhet med stor terrass och fantastisk
havsutsikt, till salu i Benahavís.
Det eleganta komplexet erbjuder denna lägenhet i söderläge med 2 sovrum. Hela
utvecklingen består av bara 5 byggnader som omsorgsfullt distribueras för att
säkerställa integritet.
Denna 135 m² stora lägenhet har ett stort kök och vardagsrum i öppen planlösning, 2
generöst stora sovrum, varav ett har eget badrum och ett andra badrum.
Panoramautsikt kan avnjutas både inifrån och ut tack vare den 47 m² stora terrassen
och den utmärkta designen.
Ljusa, rymliga interiörer i öppen planlösning är både moderna och har neutralt och
gott om ljus. Alla sovrum har inbyggda garderober av hög kvalitet och leder ut på den
vidsträckta terrassen för att njuta av den fantastiska utsikten över Medelhavet.

lucasfox.se/go/mrb19503
Havsutsikt, Swimming pool, Gym,
Naturligt ljus, Domotiskt system,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Nybyggd,
Öppen spis, Säkerhet, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utsikt

Det finns en tonvikt på utomhusliv i denna exklusiva utveckling med rymliga terrasser
som ansluter sömlöst till interiören.
Kontakta oss idag 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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