REF. MRB36689

690 000 € Lägenhet - Till salu

Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 13m² terrass till salu i New Golden Mile
Spanien » Costa del Sol » Estepona » New Golden Mile » 29680
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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

Utmärkt lägenhet vid stranden till salu i The New Golden
Mile. Beläget i ett gated community med direkt tillgång
till stranden mellan San Pedro och Estepona.
Denna fantastiska lägenhet har ett absolut läge vid stranden samt en fantastisk
havsutsikt.
Fastigheten har just totalrenoverats av kända belgiska designers med högkvalitativa
material genomgående, vilket resulterar i ett lyxigt men ändå organiskt utseende.
Konceptet maximerar också lägenhetens boyta då fastigheten nu rymmer
imponerande 3 sovrum, med 2 badrum samt en gästtoalett.
Med en tidlös och sofistikerad inredning samt skräddarsydda möbler är vi stolta över
att presentera denna unika nyckelfärdiga fastighet som kommer att imponera på
även den mest kräsna köparen.

lucasfox.se/go/mrb36689
Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Portvakt, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Dubbla fönster

Den gated utveckling med direkt tillgång till stranden, gemensam pool och på plats
bar/restaurang ligger mellan Estepona och San Pedro. Det är också gångavstånd till
den alltid underhållande Sonora Beach Chiringuito.
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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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