
SÅLD

REF. MRB34330

Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 50m² Trädgård till salu i East Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29604

3
Sovrum  

3
Badrum  

173m²
Planlösning  

38m²
Terrass  

50m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Vacker 2-sovrums trädgårdslägenhet belägen i Venere
Marbella gated community i boutiqueutveckling, nära
Cabopino Golf Course, La Romana och stranden i
Cabopino-området i Marbella.

Bottenvåningslägenheten byggs i Venere Residences, som är ett exklusivt litet projekt
av moderna lägenheter, i en nybyggd utveckling under uppförande i Cabopino i östra
Marbella.

Lägenheten har 2 sovrum, rikligt med dagsljus och rymliga vardagsrum med öppen
planlösning och en privat trädgård som vetter mot gemensamma trädgårdar och pool.
Fönstren och dörrarna från golv till tak låter allt naturligt ljus strömma in i hemmen,
samtidigt som det gör det möjligt att utöka det huvudsakliga vardagsrummet och
underhållningsutrymmet ut på den stora privata terrassen och trädgården.

Fastigheten har genomgående golvvärme och kommer med två parkeringsplatser i
underjordiskt garage och ett förråd.

Utanför i utvecklingen som kommer att ha toppmoderna faciliteter och en förstklassig
finish, kommer bostaden att kunna njuta av det kommer att finnas mogna trädgårdar
med vattendrag och stigar genom träden, och en central pool också som ett fullt
utrustat gym och social klubb.

lucasfox.se/go/mrb34330

Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Portvakt, Gym,
Hiss, Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering,
Gemensam terrass, Utsikt, Utrustat kök,
Säkerhet, Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster
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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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