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Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 40m² terrass till salu i East Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29603
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ÖVERBLICK

Perfekt renoverad 3-rumslägenhet i det enda
lägenhetstornet i Marbella till salu, vilket resulterar i de
mest fantastiska 360 vyer du kan hitta.

Denna lägenhet ligger på 10:e våningen i Torre Real, det enda lägenhetstornet i
Marbella-regionen. Detta resulterar i några av de mest fantastiska vyerna du kan få i
det större Marbella-området: På terrassen i söderläge kan du njuta av en oklanderlig
panoramautsikt över Medelhavet, Gibraltar och Afrika medan de enorma fönstren i
vardagsrummet och matsalen utökar din utsikt mot öster, med utsikt längs kusten
och bergssidan.

Denna lägenhet brukade vara 2 separata lägenheter som slogs samman till en stor
lägenhet med 240 m² golvyta och 40 m² terrasser. De två lägenheterna var helt
avskalade från topp till botten och rustade upp på det mest noggranna sätt –
inklusive el och VVS.

När vi kommer in i lägenheten finner vi en rymlig hall med utsikt över det öppna
köket och vardagsrummet. I denna hall finns redan en gästtoalett och en inbyggd
garderob. Från hallen kan du kliva in i det rymliga öppna köket utrustat med endast
de finaste vitvarorna. Från köket kan du redan njuta av den fantastiska utsikten du
får från överallt i denna lägenhet. I anslutning till köket har du det öppna
vardagsrummet och matsalen. På hela den här sidan av lägenheten har du
skjutfönster från golv till tak som öppnar upp hela vardagsrummet och köket och
förbinder insidan med uteterrassen. Från hallen har du också tillgång till det första
sovrummet med eget badrum och inbyggda garderober, som också har tillgång till
terrassen och utsikt i söderläge.

På andra sidan av lägenheten hittar du det andra sovrummet med eget badrum, och
slutligen Master Bedroom. Detta master bedroom har en fantastisk
genomgångsgarderob och ett eget badrum med badkar och dubbel duschkabin. Från
sängen såväl som från badkaret och duschen har du utsikt över bergssidan på östra
och norra sidan av Marbella.

Denna lägenhet har också 2 stora underjordiska parkeringsplatser, och utvecklingen
har en gemensam pool, tennisbana och padelbana.

lucasfox.se/go/mrb32087

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool, Hiss,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster, Domotiskt system
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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.

REF. MRB32087

Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 40m² terrass till salu i East Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29603

3
Sovrum  

4
Badrum  

275m²
Planlösning  

40m²
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

	Perfekt renoverad 3-rumslägenhet i det enda lägenhetstornet i Marbella till salu, vilket resulterar i de mest fantastiska 360 vyer du kan hitta.

