
SÅLD

REF. MRB34492

790 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 65m² terrass till salu i Quinta, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  La Quinta »  29679
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ÖVERBLICK

Fantastisk takvåning med 2 sovrum och solarium i
Palmitos, Real De La Quinta, Benahavis.

Stor takvåning med 2 sovrum, 2 badrum, 1 gästtoalett och ett solarium. Det stora
sovrummet har ett eget badrum. Denna fastighet utmärker sig för sin spektakulära
utsikt över sjön, golfbanan, havet och berget La Concha.

Det stora utomhusutrymmet är perfekt för underhållning och avkoppling. Den rymliga
terrassen över 64,60 m² är ansluten till loungen och alla sovrum.

Blandningen av gräddbetong, trä och natursten återspeglar landskapet för att främja
känslan av att vara i harmoni med de fantastiska omgivningarna.

Stora sällskapsytor och stora terrasser skapar en känsla av rymd och frihet som
uppmuntrar till uteliv såväl som inomhuskomfort, och med max 6 lägenheter per
byggnad åtnjuter varje lägenhet fördelarna med att bara ha en angränsande granne.

Total yta 384,25 m²:

m² byggt inuti: 133,05
m² täckt terrass: 31,95
m² öppen terrass: 32,65
m² täckt solarium: 62,46
m² oövertäckt solarium: 103,50
m² gemensamma ytor: 20,64

lucasfox.se/go/mrb34492

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Swimming pool, Portvakt, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Solpaneler, Säkerhet,
Nybyggd, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Chill out plats
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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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