Takvåning till salu i Fuengirola

Kontakta oss

Fastighetsbeskrivning
Fantastisk takvåning med högt i tak och träbjälkar i gamla stan Fuengirola. Lägenheten är
väldigt unik i traditionell, andalusisk karaktär med stengolv, öppen spis och rymliga
sällskapytor. Lägenheten är i ett plan med fem olika terrasser med en total terrassyta på
cirka 45 kvadratmeter runt hela lägenheten. Det finns utgång till terrasserna från samtliga
rum. Takvåningen består utav ett rymligt vardasgrum med öppen spis samt två terrasser i
västläge, fullt utrustatt kök (med renoveringsbehov) med utgång till en terrass (öst), master
bedroom med en suite badrum med tillgång till två olika terrasser, ett gästsovrum samt ett
mindre badrum som nyligen är renoverat.
Byggnaden är stilfull och har små detaljer som är typiskt för byggåren på 1980-talet. Fin
entre samt hiss finns i byggnaden. Lägenheten ligger i en lugn del av gamla stan i Fuengirola,
vid Plaza Picasso, endast 50 meter från strandpromenaden med närhet till restauranger,
affärer och sevärdigheter som Fuengirola erbjuder. Missa inte denna chans att förvärva en
unik takvåning i bästa läget i Fuengirola!
Takvåning, Fuengirola, Costa del Sol.
2 Sovrum, 2 Badrum, Storlek 0 m².
Miljö : Stad, Nära Stranden, Hamn, By, Nära till affärer, Nära havet, Småbåtshamn.
Position : Öst, Sydöst, Söder, Väster, Nordväst.
Skick : Bra.
Klimatanläggning : Luftkonditionering, Öppen spis.
Utsikt : Berg, Bebyggelse, Gata.
Funktioner : Hiss, Nära kollektivtrafik, Privat terrass, Nära en kyrka.
Möbler : Fullt möblerad.
Kök : Fullt utrustat.
Kategori : Semesterboende, Investering, Återförsäljning.

Property facts
Cirkapris

265.000 €

Referensnummer

HNS3304711

Byggarea

101 m²

Plot

0 m²

Sovrum

2 bedroom

Badrum

2 bathroom

Pris/m²

2.623 €

Utanför öppettider vänligen lämna ett
meddelande så återkommer vi så snart vi kan

+34 694 458 202
+46 725 76 38 00
contact@homenetspain.com

Property facts
Dagar visade

ungefär en månad

Marbella, Av Ricardo Soriano 22 - Fungerola, Calle Romería del Rocío 6

