REF. MRB35192

575 000 € Lägenhet - Till salu

Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 119m² terrass till salu i Benahavís, Costa del
Sol
Spanien » Costa del Sol » Benahavís inlandet » Benahavís » 29611
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
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ÖVERBLICK

3-sovrums takvåning med 119 m² terrass till salu i den
nya utvecklingen Almazara Hills, bara 10 minuter från
Marbella.
Almazara Hills är det första projektet till salu, som omfattar 32 exklusiva lägenheter
med den bästa panoramautsikten på den högsta delen av området.
Alla bostäder har fri utsikt med en sydostlig aspekt mot Marbellabukten och
Gibraltar.
Denna takvåning med en fantastisk öppen utsikt kommer att ligga på tredje våningen
med modern "öppen planlösning" men med ett rustikt utseende som smälter in i den
naturliga omgivningen.
Denna takvåning med 3 sovrum har solarium, stor terrass, gemensam pool och
trädgårdar med medelhavsväxter.

lucasfox.se/go/mrb35192
Terrass, Swimming pool, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök, Säkerhet,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Dubbla fönster

Fastigheten levereras fullt utrustad, med premiummärkesfinish, redo att flytta in.
Penthousen kommer även med en underjordisk parkeringsplats och ett 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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