
REF. MRB40085

510 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 2 Sovrum med 32m² terrass till salu i New Golden Mile, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29680

2
Sovrum  

2
Badrum  

147m²
Planlösning  

32m²
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
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Stor lägenhet med 2 sovrum på bottenvåningen, mindre
än 50 meter från stranden Playa de Punta Plata.

Utmärkt lägenhet på bottenvåningen belägen i Bahia de la - Plata på stranden av New
Golden Mile. Denna fastighet är idealisk för köpare som vill njuta av en lyxig livsstil
vid stranden och njuta av alla bekvämligheter som utvecklingen har att erbjuda.

Fastigheten består av två sovrum och två badrum. Den har ett rymligt vardagsrum och
matplats, eftersom köket är separat från vardagsrummet.

Det stora sovrummet har ett eget badrum och direkt tillgång till den täckta
utomhusterrassen. Dessutom finns ett gästrum med separat badrum. När du flyttar
utanför kommer köpare att lägga märke till den stora täckta terrassen med gott om
plats att sitta i från solen under varma sommardagar. Likaså finns det ett
trädgårdsområde bortom den täckta terrassen där invånarna kan njuta av solen.

En stor aspekt av att köpa i Bahia de la – Plata är den stora mängd bekvämligheter
som den har att erbjuda. Själva lägenheten har direkt tillgång till stranden och
gemensamt poolområde med flera pooler. Likaså finns det gym, padelbana, 24-
timmars bevakning, parkeringsplats och förråd.

The New Golden Mile är lätt att ta sig till, eftersom den ligger bara 40 minuter från
antingen Malaga eller Gibraltars flygplatser, 15 minuter från Marbella och går österut
från Estepona, en vacker och extremt populär kuststad.

lucasfox.se/go/mrb40085

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Inomhuspool, Gym, Hiss, Padel-bana,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering, ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Interiör,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats
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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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