
SÅLD

REF. MRB30273

Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 2 Sovrum med 30m² terrass till salu i New Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29689

2
Sovrum  

2
Badrum  

166m²
Planlösning  

30m²
Terrass

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Denna exklusiva fastighet ligger i ett idylliskt läge vid
havet med fantastisk havsutsikt. Utvecklingen har
känslan och tjänsterna i ett 5-stjärnigt lyxhotell.

När vi går in i det rymliga vardagsrummet ser vi att det är översvämmat med naturligt
ljus från den generösa terrassen med spektakulär havsutsikt samt utsikt över
huvudpoolen, vilket gör honom till en fantastisk strandlägenhet.

Den moderna designen av denna lägenhet erbjuder fullt utrustat kök med stort
fönster där solljuset lyser upp ytorna på bänkskivorna i granit.

Det finns två sovrum med inbyggda garderober, 2 badrum, marmorgolv och golvvärme
i hela lägenheten. Den levereras med parkeringsplats och förråd ingår i priset.

Mar Azul är en bostadsort med integritet och säkerhet. Eftersom det är ett
strandkomplex finns det direkt privat tillgång till stranden, strandpromenaden och
gemensamma utrymmen för att njuta av och koppla av. En spektakulär tropisk
trädgård med japansk luft, en utomhuspool samt en uppvärmd trädgård. Dessutom
finns det ett utrustat gym, bastu, turkiskt bad och ett spa. Utvecklingen ger en lyxig
Zen-liknande avslappnad atmosfär.

lucasfox.se/go/mrb30273

Havsutsikt, Terrass, Inomhuspool, Spa,
Gym, Hiss, Marmorgolv, Parkering,
Säkerhet, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Lekplats,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, Djur vänligt
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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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