
SÅLD

REF. MRB34439

Pris vid förfrågan Takvåning - Såld
Nybyggd takvåning med 3 Sovrum med 77m² terrass till salu i Nueva Andalucia
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  29660

3
Sovrum  

2
Badrum  

136m²
Planlösning  

77m²
Terrass
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Nueva
Andalucia, Costa del Sol med ett start pris på 520,000 €

Detta nya projekt vid sjön i Nueva Andalcuia har utformats för att säkerställa att alla
hem kan njuta av imponerande panoramautsikt från de generöst tilltagna terrasserna
och vardagsrummen. Arkitekturen i de gemensamma utrymmena är inspirerad av de
estetiska koncepten "Boho Chic" och "Country Chic", där naturliga material och färger
kombineras för att smälta in i det lokala landskapet på ett balanserat sätt, vilket
gynnar en avslappnad atmosfär och en flykt till fridfulla omgivningar.

Marbellasjöutveckling omfattar 98 lägenheter fördelade på flera 3-våningsbyggnader
i modern medelhavsstil.

Lägenheterna med 2 och 3 sovrum och de underbara takvåningarna och
duplexbostäderna är omgivna av omsorgsfullt anlagda trädgårdar och fyra
gemensamma pooler.

Bostäderna kommer att levereras fullt utrustade med märkesfinish av högsta kvalitet
och redo att flytta in. Varje bostad har även ett förråd och garageplats.

lucasfox.se/go/mrb34439

Terrass, Swimming pool, Hiss, Naturligt ljus,
, Utsikt, Utrustat kök, Säkerhet,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, 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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