
REF. MRB34909

2 795 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 59m² terrass till salu i Nagüeles, Costa del
Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nagüeles »  29602

3
Sovrum  

3
Badrum  

254m²
Planlösning  

313m²
Totalyta  

59m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Utmärkt takvåning till salu i Nagueles med fantastisk
havsutsikt, på ett säkert gated privat komplex och i
söderläge.

Elegant designer takvåning i duplex med hisnande havsutsikt längs hela kusten,
Afrika, Gibraltar och La Concha-berget beläget i El Retiro de Nagüeles, ett säkert
gated privat komplex med endast 16 lyxlägenheter i ett av de mest eftertraktade
områdena på Marbella Golden Mile.

I söder- och sydvästläge består fastigheten av ett rymligt vardagsrum och matsal med
tillgång till en stor terrass med matplats; ett modernt fullt utrustat kök med bardisk, 3
sovrum och 3 en-suite badrum plus 1 gästtoalett. Master-sviten har ett lyxigt modernt
badrum med havsutsikt och ett stort klädkammare. Specialfunktioner inkluderar ett
larmsystem, golvvärme i badrummen och klimatkontroll.

Den levereras med 2 underjordiska garageplatser och förråd. Anläggningen är helt
inhägnad och ståtar med lummiga och välskötta trädgårdar och en gemensam pool.
Beläget intill Sierra Blanca och bara några minuters bilresa till Puerto Banús,
Marbellas gamla stadsdel och de bästa stränderna i området.

lucasfox.se/go/mrb34909

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Portvakt,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Säkerhet,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd
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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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