
SÅLD

REF. MRB30713

470 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 32m² terrass till salu i Estepona, Costa del
Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  29680

2
Sovrum  

2
Badrum  

122m²
Planlösning  

32m²
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

Lägenhet belägen i Alcazaba Beach utveckling, med sol
praktiskt taget hela dagen och tillgång till stranden och
strandpromenaden bara 300 meter bort.

Denna fastighet på bottenvåningen ligger i den nya fasen av utvecklingen så har
underjordisk parkering, ett stort förråd och hissåtkomst till fastigheten. Den rymliga
lägenheten består av 2 sovrum med inbyggda garderober, 2 badrum och ett
fantastiskt renoverat kök med öppen planlösning. Beläget på bottenvåningen, finns
det en härlig terrass med utsikt över de urbaniserade välskötta trädgårdarna.

Denna lägenhet har en fantastisk potential att bli en framgångsrik
korttidsuthyrningsfastighet med alla licenser redan på plats, eller bli någons
drömboende. Utvecklingen som fastigheten ligger i ligger alldeles intill stranden och
har 7 gemensamma pooler, 5 tennisbanor, 3 padelbanor, en lekplats, ett gemensamt
gym och bastu.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/mrb30713
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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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