
REF. MRB39943

750 000 € Takvåning - Till salu
Takvåning med 2 Sovrum med 125m² terrass till salu i Quinta, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  La Quinta »  29678

2
Sovrum  

2
Badrum  

206m²
Planlösning  

125m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Sydostläge takvåning med 2 sovrum belägen i La Quinta
med både utsikt över La Concha och havet, med ett stort
tak med eldstad, loungedel och solstolar.

Casa Vista är en nyrenoverad takvåning belägen i ett mycket lugnt och välskött
samhälle i La Quinta som erbjuder panoramautsikt över bergen samt spektakulär
golf- och havsutsikt. Denna takvåning erbjuder 2 sovrum, 2 badrum och en unik
uteplats som inte kunde bli bättre.

På första våningen går vi in i den stora korridoren. Intill den är början på den öppna
konceptlayouten, denna inkluderar vardagsrum, matsal och kök. Stora glasdörrar
öppnar upp från både vardagsrum och kök till den första terrassen. Invånarna kan
njuta av den sydostliga utsikten över La Concha och havet. Likaså har denna första
terrass en utomhusgrill och barstol där du kan sitta och njuta av utsikten.

Trappan leder dig upp till en enorm takterrass med en mysig specialbyggd lounge
med öppen spis, solstolar och en andra lounge, alla med fantastisk utsikt och lugn.

Återvänder till den stora korridoren, kan huvudsovrummet med eget badrum,
gästrum och badrum hittas. Blandningen av noggrant utvalda material av trä,
mikrocement och kakel ger fastigheten en genomgående varm modern boho-känsla.
Med bara 10 minuters bilresa till närmaste strand och 2 minuters promenad till
berömda Westin Hotel har du nära till alla bekvämligheter.

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

lucasfox.se/go/mrb39943

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Mosaikgolv,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök, Öppen spis,
Luftkonditionering, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
Balkong

REF. MRB39943

750 000 € Takvåning - Till salu
Takvåning med 2 Sovrum med 125m² terrass till salu i Quinta, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  La Quinta »  29678

2
Sovrum  

2
Badrum  

206m²
Planlösning  

125m²
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.se/go/mrb39943
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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.

REF. MRB39943

750 000 € Takvåning - Till salu
Takvåning med 2 Sovrum med 125m² terrass till salu i Quinta, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  La Quinta »  29678

2
Sovrum  

2
Badrum  

206m²
Planlösning  

125m²
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

	Sydostläge takvåning med 2 sovrum belägen i La Quinta med både utsikt över La Concha och havet, med ett stort tak med eldstad, loungedel och solstolar.

