REF. MRB21866

€347,500 Lägenhet - Till salu

Nybyggd Lägenhet med 3 Sovrum med 27m² terrass till salu i Benahavís, Costa del
Sol
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29679
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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 3-sovrumslägenhet till salu i ett gated community,
nära många bästa golfbanor i Benahavís.
Söderläge, denna vackra lägenhet gynnas av panoramautsikt och fantastiskt naturligt
ljus som rinner in genom de stora fönstren. Fastigheten ligger i ett gated community,
perfekt beläget nära mer än 10 golfbanor och bara 10 minuter från Puerto Banús och
Marbella, det perfekta läget för att njuta av livet på Costa del Sol till fullo.
Lägenheten är modern i stil och vissa personaliseringsalternativ finns tillgängliga för
att hjälpa dig skapa ditt drömhus: det finns två val av interiör snickeri, 3 val av
väggfärg och 3 typer av kök / bänkskivor.
Lägenheten mäter 126 m² med ett rymligt vardagsrum med matsal med fullt utrustat
öppet kök. Vardagsrummet har tillgång till terrassen med öppen utsikt. Det finns 3
sovrum och 2 badrum.

lucasfox.se/go/mrb21866
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård, Gym,
Hiss, , Parkering, Exteriör, Förråd,
Luftkonditionering, Nybyggd, Öppen spis,
Säkerhet, Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt

Ägare kan njuta av tillgång till gemensamma utrymmen inklusive infinitypool och
gym.
Kontakta oss för mer information om denna utmärkta, helt nya lägenhet till salu i
Benahavís.
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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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