
REF. MRB27069

739 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 52m² terrass till salu i Estepona town
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29680
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2
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139m²
Planlösning  
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Terrass
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ÖVERBLICK

Underbar takvåning med 3 sovrum till salu med 52 m²
terrass i Estepona med fantastisk havsutsikt.

Denna fantastiska takvåning med 3 sovrum har totalrenoverats. Lägenheten är
idealiskt belägen vid stranden och ligger högt på 9: e våningen i byggnaden och
erbjuder vidsträckt och spektakulär panoramautsikt över det blå vattnet i
Medelhavet och kusten på Costa del Sol.

Duplexen är söderläge och drar nytta av solljus hela dagen. Det erbjuder enkel direkt
tillgång till den närliggande sandstranden och ligger bara gångavstånd till det livliga
hamnområdet i Estepona och stadens centrum.

Att vara en duplex, består det av en rymlig bottenvåning med ett stort vardagsrum /
vardagsrum med ett fullt utrustat kök med öppen planlösning som drar nytta av
högkvalitativa Bosch-apparater. Detta välutformade bostadsutrymme vetter mot ett
stort täckt område och öppen terrass med fantastisk utsikt. På denna nivå finns det
en bekväm tvättstuga och gästtoalett.

Den övre våningen rymmer sovrummet med eget badrum med omklädningsrum. De
två gästrummen finns också på denna våning och delar badrum.

Grunderna erbjuder en gemensam pool och utsökta mogna trädgårdar, en
tennisbana, socialt område med grill. Det är också möjligt att dra nytta av
direktåtkomst för att nå stranden och komma till Esteponapromenaden.

Parkering finns inom gated community. Ett garage finns tillgängligt till 15.000 €.

lucasfox.se/go/mrb27069

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober
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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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