REF. MRB28300

€3,950,000 Lägenhet - Till salu

Excellent Lägenhet med 3 Sovrum med 40m² terrass till salu i Golden Mile
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Golden Mile / Marbella Centre » 29602
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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

Lyxig helrenoverad lägenhet på bottenvåningen i Puente
Romano, Marbellas Golden Mile, med utsikt över dess
magnifika trädgårdar och havet.
Fastigheten har en stor terrass på 40 kvm där du kan luta dig tillbaka och se båtarna
segla förbi och lyssna på ljudet av vågorna som bryter på stranden.
Denna fastighet på bottenvåningen har direkt tillgång till den gemensamma poolen
och ligger bara några steg från stranden.
Denna fastighet i Puente Romano har elegant inredning i de huvudsakliga
vardagsrummen och tre sovrum med eget badrum, med särskild uppmärksamhet på
högkvalitativa finish.
Det stora sovrummet har eget badrum med omklädningsrum och tillgång till
terrassen och det finns två gästsovrum, ett av dem har eget badrum, ett badrum med
dusch och ett kök som är öppet mot vardagsrummet med tillgång till terrassen som
är en del av mat- och avslappningsområdet.

lucasfox.se/go/mrb28300
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Portvakt, Marmorgolv, Naturligt ljus,
Parkering, Chill out plats, Dubbla fönster,
Förråd, Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad, Rullstolar,
Säkerhet, Utrustat kök

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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