
REF. MRB37559

899 000 € Takvåning - Till salu
Excellent takvåning med 3 Sovrum med 163m² terrass till salu i Atalaya
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  Atalaya »  29688
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Planlösning  
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Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Takvåning med 3 sovrum i Atalaya med 163 m²
utomhusterrass uppdelad på två plan. Utsikt över havet,
bergen och golfbanan med sydvästlig aspekt.

Ny på marknaden är denna fantastiska moderna takvåning, som består av tre sovrum
och två badrum på två plan med tillgång till terrasserna. Köpare hittar sitt master
bedroom på andra våningen med eget badrum och omklädningsrum med inbyggda
garderober. Sydvästläge släpper in naturligt ljus på båda våningarna.

På första våningen har detta två gästrum, familjebadrum, kök och vardagsrum. Från
terrasserna har du fantastisk utsikt över de anlagda trädgårdarna, Atalaya Golfbana
och poolområdet. Dessutom erbjuder urbaniseringen ett välskött poolområde, en
mindre barnpool och två underjordiska parkeringsplatser. Likaså finns det ett utegym
och en padelbana i glas. För köpare som spelar golf har du enkel tillgång till Atalaya
Golf, Campo de Golf och en mängd andra.

Kommunen Estepona gränsar till området väster om Marbella och börjar strax efter
att ha lämnat staden San Pedro de Alcántara. Den har över 21 km stränder och når så
långt som till Manilva. Regionen är ett enormt populärt resmål för solälskare med
över 320 soldagar om året och inkluderar områden som Los Flamingos, New Golden
Mile och Bel Air.

Kontakta oss gärna för mer information om denna underbara fastighet till salu i
Marbella.

lucasfox.se/go/mrb37559

Utsikt över bergen, Terrass, Swimming pool,
Hiss, Naturligt ljus, Mosaikgolv, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Service-hiss, Öppen spis,
Nybyggd, Luftkonditionering, Interiör,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong
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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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