
SÅLD

REF. MRB34477

Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 4 Sovrum med 38m² terrass till salu i Estepona town
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29680

4
Sovrum  

3
Badrum  

230m²
Planlösning  

38m²
Terrass

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

Denna eleganta lägenhet med 4 sovrum som är en del av
en 5-stjärnig stadsutveckling och ligger i hjärtat av staden
Estepona är till salu som en av de sista kvarvarande
föreningarna med öppen havsutsikt och stranden.

Denna eleganta lägenhet med 4 sovrum som är en del av en 5-stjärnig
stadsutveckling och ligger i hjärtat av staden Estepona är till salu som en av de sista
kvarvarande föreningarna med öppen havsutsikt och stranden.
Denna lägenhet på andra våningen ligger i en exklusiv och modern byggnad på första
raden till stranden. När du kommer in i lägenheten dras dina blickar till de
fullängdsfönstren i vardagsrummet som vetter mot uteserveringen. Terrassen är syd
till syd/östläge och vackert inredd till hög standard.
Inomhusloungen flyter sömlöst ut på denna utomhusterrass som har utsikt över
Medelhavet. Det finns bekväma sittplatser för att koppla av utomhus och en
uteservering.
Det eleganta moderna köket har toppmoderna apparater från AEG & SMEG, inklusive
två elektriska ugnar, en mikrovågsugn, stor induktionshäll med keramikhäll, kyl och
frys i amerikansk stil, diskmaskin, tvättmaskin etc.

Denna fantastiska fastighet är designad för att erbjuda avskildhet i en lyxig miljö.
Utvecklingen har en fantastisk infinitypool på taket och jacuzzi med oavbruten utsikt.
Denna fastighet erbjuder underjordisk parkering med hiss för enkel åtkomst.

lucasfox.se/go/mrb34477

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Gym, Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Gemensam terrass, , Utsikt, Utrustat kök,
Tvättstuga, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, 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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