
REF. MRB38376

771 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 10m² terrass till salu i East Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29602

3
Sovrum  

2
Badrum  

151m²
Planlösning  

10m²
Terrass
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ÖVERBLICK

3-rumslägenhet på första våningen, är en del av det
spektakulära nybyggnadsprojektet som ligger i hjärtat av
Marbella, bara 50 meter från strandpromenaden,
stranden och sportyachtklubben.

ABU 14 är ett spektakulärt projekt som ligger i hjärtat av Marbella, bara 200 meter
från strandpromenaden. Den fantastiska byggnaden, med en imponerande design,
har totalt 5 våningar och 16 lägenheter och takvåningar med 2 och 3 sovrum, med ytor
från 124 m² till 186 m².

Inuti kommer lägenheten att ha stora porslinskakelgolv, högkvalitativa snickerier i
aluminium från golv till tak, designkök med öar, badrum med exklusiva toaletter,
aerotermisk luftkonditionering, golvvärme och hemautomation.

Lägenheten med 3 sovrum kommer att vara helt anpassningsbar efter varje kunds
smak och erbjuder ett brett utbud av ytbehandlingar och förbättringar.

Varje lägenhet kommer att ha en parkeringsplats i underjordisk parkering och ett
förråd. Dessutom kommer byggnaden att innehålla ett gym och en co-working area
som är tillgänglig för ägarna.

lucasfox.se/go/mrb38376

Terrass, Hiss, Parkering, Utrustat kök,
Säkerhet, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Dubbla fönster
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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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