
REF. MRB36889

714 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 77m² terrass till salu i Atalaya, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  Atalaya »  29688

3
Sovrum  

3
Badrum  

182m²
Planlösning  

211m²
Totalyta  

77m²
Terrass

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Parhusvilla med spektakulär utsikt över Medelhavet intill
Atalaya Golf & Country Club, i Atalaya.

Hus med 3 sovrum i kosmopolitisk stil med magnifik utsikt från taket med en total
bebyggd yta på 182 m² med taksolarium och källaralternativ.

Det strategiska läget erbjuder alla bekvämligheter inom räckhåll tack vare den goda
förbindelsen med de bästa tjänsterna på Costa del Sol.

Invånarna kommer att ha möjlighet att njuta av utsikten och koppla av i sin
underbara trädgård medan de njuter av det typiska soliga klimatet på Costa del Sol.
Det går även att skräddarsy badrummen.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/mrb36889

Swimming pool, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Säkerhet, Luftkonditionering,
Exteriör
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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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