
REF. MRB38349

899 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 3 Sovrum med 92m² terrass till salu i New Golden Mile, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688
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ÖVERBLICK

Vackert renoverad takvåning med stora terrasser på New
Golden Mile med 3 sovrum och 3 badrum, helt redo att
flytta in.

Vackert renoverad duplex takvåning i skandinavisk stil i det eftertraktade området
New Golden Mile, gångavstånd till stranden och stormarknaderna Mercadona och Lidl
och många andra bekvämligheter.

Det här hemmet har en användbar yta på 154 m² och har nyligen totalrenoverats och
erbjuder 3 sovrum och 3 badrum (2 ensuite), ett ljust och rymligt vardagsrum och
matplats med kök i öppen planlösning och stora terrasser i sydvästläge. med
panoramautsikt över havet och La Concha-bergen.

Du kommer att älska avskildheten i solariet med privat jacuzzi, där du kan njuta av
fantastisk utsikt över Medelhavet hela vägen till Gibraltar och Afrika. Det finns också
en terrass som vetter mot öster där du kan njuta av frukost i den tidiga morgonsolen.
Detta fantastiska hem erbjuder mer än 90 m² öppna terrasser.

Alla detaljer har beaktats för komforten för familjemedlemmar såväl som gäster som
kommer på besök, såsom den vackra designade köksbänken, vinkyl, vinställ som
delar matsalen och vardagsrummet, led-belysning i hela hemmet, och
utomhusgrill/köksdel.

Luftkonditioneringssystemet styrs av Airzone i varje enskilt rum, och det finns
golvvärme i alla 3 badrum.

I priset ingår parkeringsplats och förråd.

Kontakta oss gärna för mer information och för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/mrb38349

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Turistlicens, Säkerhet,
Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
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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