REF. MRB36368

2 100 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 3 Sovrum med 30m² terrass till salu i Golden Mile
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Golden Mile »
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Planlösning

Terrass

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

Ett elegant och stilfullt radhus, med obefläckade
interiörer i gated komplex i hjärtat av Marbella Golden
Mile inom gångavstånd till Puente Romano och Puerto
Banus.
Detta nyligen renoverade radhus fördelat på 2 våningar ligger i ett inhägnat komplex i
hjärtat av Marbella Golden Mile med gångavstånd till Puente Romano och Puerto
Banus.
Fastigheten består av 3 dubbelrum alla med eget badrum, ett kök i öppen planlösning
och vardagsrum med extra matplats, en tvättstuga och ett taksolarium i full storlek.

lucasfox.se/go/mrb36368
Luftkonditionering

Det nedre planet har 2 dubbelrum och tvättstuga. En trappa leder till det övre planet
som ger ägarna ett nautiskt inspirerat boende som erbjuder oavbruten havsutsikt
från alla vinklar. Denna nivå är värd för det stora sovrummet med eget badrum, samt
matsalen och vardagsrummet i anslutning till köket.
Ägare kan njuta av utsikten över Gibraltar och den afrikanska kusten, sittande och
fika i frukostbaren, äta middag vid bordet, slappa i soffan eller till och med koppla av
i sängen.
Solariet nås via en skräddarsydd hydraulisk taklucka och erbjuder 30 kvm
panoramautsikt mot antingen havet eller La Concha-berget i bakgrunden.
Verkligen en unik fastighet med tanke på läget och utsikten som erbjuds. Ett
strandhus i ordets rätta bemärkelse, och en fastighet absolut värd att beskåda för
alla som älskar havet och vill njuta av allt som Golden Mile har att erbjuda.
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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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