REF. MRB36622

1 595 000 € Takvåning - Till salu

Excellent takvåning med 3 Sovrum med 102m² terrass till salu i Golden Mile
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Golden Mile » 29602
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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

REF. MRB36622

1 595 000 € Takvåning - Till salu

Excellent takvåning med 3 Sovrum med 102m² terrass till salu i Golden Mile
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Golden Mile » 29602

3

3

341m²

102m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Terrass

ÖVERBLICK

Duplex takvåning med fantastisk utsikt över bergen till
salu, i Kings Hills, Marbella Golden Mile.
Denna takvåning har exklusiv utsikt över berget La Concha och ligger i ett lugnt
komplex med få grannar. Den berömda Puente Romano, Puerto Banus och hjärtat av
Marbella ligger alla bara en kort bilresa bort.
Den stora, helrenoverade lägenheten har två våningar med en total ytarea på 341
kvm. Ett sovrum med eget badrum, en gästtoalett, en vinhörna, en tvättstuga och
naturligtvis en stor uteplats på 51 kvm ligger alla på första våningen.
Golvvärme finns i alla badrum. El, rör och AC är alla nya. Vitvarorna i köket är från det
välkända företaget Gaggenau. Terrassen i västerläge har jacuzzi, grill, lounge och
matplats med utsikt över trädgården och vacker kvällssol. De två enorma, rymliga
sovrummen med egna badrum, inbyggda garderober och tillgång till terrassen ligger
på andra våningen.

lucasfox.se/go/mrb36622
Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Utrustat kök,
Säkerhet, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Grillplats,
Dubbla fönster

Följande ägare kommer också att ha tillgång till tre pooler och en lummig tropisk
trädgård. Bebyggelsen har också ett lyft.
En parkeringsplats och ett förråd ingår i fastigheten. Alla licenser är i sin ordning.
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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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