
REF. MRB35127

895 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 173m² terrass till salu i East Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29604

3
Sovrum  

3
Badrum  

173m²
Planlösning  

173m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i East
Marbella, Costa del Sol med ett start pris på 602,400 €

Venere är en spännande boutique-utveckling som består av 44 lyxlägenheter och
takvåningar belägna bland pinjeträden och golfklubben i Cabopino, Marbella.

Var och en av dessa lyxlägenheter kommer att njuta av ett ljust och öppet huvudrum
med fönster och dörrar från golv till tak, som låter allt naturligt ljus strömma in i
hemmen, samtidigt som du kan utöka ditt huvudsakliga vardagsrum och
underhållningsutrymme ut på den stora privata. terrasser och trädgårdar där du kan
njuta av den spektakulära utsikten som erbjuds.

Tillbaka inuti finns det ett modernt fullt utrustat kök med ett urval av vitvaror och en
central ö, och du kan välja mellan antingen 2 eller 3 rymliga dubbelrum med inbyggda
garderober och 2 eleganta moderna badrum, antingen i en bottenvåning eller en
takvåning. alternativ.

De gemensamma utrymmena kommer att erbjuda en stor central pool samt ett fullt
utrustat gym och social klubb.

Alla fastigheter i Venere Residences inkluderar 2 parkeringsplatser och ett privat
förråd.

lucasfox.se/go/mrb35127

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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