
VENUT/UDA

REF. MRB3431

640.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic d'obra nova de 2 dormitoris amb 259m² terrassa en venda a Estepona,
Andalusia
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  29690

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

130m²
Plànol  

259m²
Terrassa

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.cat Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Estepona,
Andalusia

Aquesta promoció d'obra nova a Casares, a la Costa de Sol, es troba en una
prestigiosa urbanització coneguda per les seves luxoses vivendes.

És una promoció d'obra nova única que ofereix apartaments i àtics de luxe de 2-3
dormitoris. Totes les propietats estan orientades cap al sud i tenen unes vistes a la
mar i a el camp de golf, i compten amb un mínim de 41 m² de terrasses i, en el cas
dels àtics, més de 150 m² de solàrium. Els apartaments de la planta baixa també
tenen un pati de 18-20 m², i jardins d'entre 20 m² i 125 m².

Les propietats gaudeixen d'abundant llum natural i de cuines de planta oberta amb
electrodomèstics de la marca Siemenes, detectors de fum, aire condicionat, sistemes
d'alarma, i accessoris i instal·lacions de qualitat.

La zona residencial és un oasi de pau i tranquil·litat, i desprèn una gran bellesa
natural, amb les muntanyes de fons i de cara a el camp de golf i a la mar. És la
combinació perfecta de privacitat i tranquil·litat, i fàcil accés a la platja ia Casares.

La urbanització privada ofereix diverses instal·lacions i serveis comunitaris, com
seguretat les 24 hores, grans zones enjardinades amb una piscina a cada tram, una
plaça d'aparcament gran (2 en el cas dels àtics) i trasters individuals amb ascensors
que van directament als apartaments.

Una ubicació excepcional per adquirir un habitatge on podrà gaudir de les vacances i
fer una inversió immobiliària sòlida.

lucasfox.cat/go/mrb3431

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí, Spa,
Ascensor, Terres de marbre,
Edifici modernista, Aparcament, Vistes,
Traster, Seguretat, Obra nova, Alarma,
Aire condicionat
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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