
REF. MRB39956

495 000 € Takvåning - Till salu
Excellent takvåning med 2 Sovrum med 38m² terrass till salu i New Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

2
Sovrum  

2
Badrum  

147m²
Planlösning  

38m²
Terrass

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

Rymlig takvåning med 2 sovrum och 2 badrum med en
gemensam avsvalkningspool på taket. Västläge med
utsikt över havet och bergen.

Modern och nybyggd takvåning i Cancelada. Designade för att maximera naturligt ljus
och utsikt, lägenheterna och takvåningarna är utrustade med förstklassiga fönster
och skjutdörrar som är ljudisolerade och antireflexer. Denna takvåning är fullt
möblerad med möbler och design av hög kvalitet.

The Residences är omgivet av omsorgsfullt anlagda trädgårdar och erbjuder två
pooler, varav den ena är designad som en strand, och den eleganta chill-out-miljön i
sin egen taklounge med panoramautsikt, komplett med lyxiga balinesiska sängar.
Härifrån sträcker sig utsikten över den omgivande grönskan hela vägen längs
böljande bergsområden till Marbellas berg La Concha och Medelhavet.

När de går in i takvåningen kommer köpare att notera den rymliga planlösningen med
öppen planlösning. Till vänster är köksdelen med alla elektriska apparater och
matplats som skiljer köket från vardagsrummet. En fantastisk funktion är
skjutdörrarna i glas från golv till tak. Detta öppnar upp hela takvåningen till utsidan
och möjliggör ett sömlöst flöde från insidan till utsidan.

Likaså på baksidan av lägenheten har köpare sitt första stora gästrum och badrum
och huvudsviten.

Kontakta oss gärna för mer information.

lucasfox.se/go/mrb39956

Utsikt över bergen, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Nära internationella skolor,
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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