
SÅLD

REF. LFCDS790

1 175 000 € Lägenhet - Såld
Lyxiga lägenheter med 3 sovrum till salu i utmärkt område vid stranden i Estepona
med fantastisk havsutsikt, enastående faciliteter och nära till alla bekvämligheter
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29680

3
Sovrum  

3
Badrum  

142m²
Planlösning  

182m²
Totalyta  

39m²
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


ÖVERBLICK

Lägenhet i söderläge med 3 sovrum, havsutsikt och i ett
lugnt område nära stranden till salu. Högsta kvalitet och
fantastiska faciliteter.

Dessa lyxiga strandlägenheterna med 3 sovrum ligger i ett mycket populärt
bostadsområde i Estepona och har konstruerats med högsta standard, erbjuder
fantastiska faciliteter och en 24 timmars säkerhetstjänst. Området består av 85
lägenheter i 7 byggnader i neoklassisk design med slingrande trädgårdar, fontäner
och gångbanor som du kan njuta av vid Medelhavet året runt.
Direkt tillgång till stranden och faciliteter såsom en pool, spa, jacuzzi, yoga rum och
panoramautsikt över havet ger dessa bostäder en permanent känsla av semester.
Centrala Estepona och Marinan ligger nära med alla bekvämligheter inom räckhåll.

lucasfox.se/go/lfcds790

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Garagem privada,
Hiss, Marmorgolv, Parkering, Uppvärmning,
Tvättstuga, Säkerhet, Nybyggd,
Nära transportmedel, Luftkonditionering

REF. LFCDS790

1 175 000 € Lägenhet - Såld
Lyxiga lägenheter med 3 sovrum till salu i utmärkt område vid stranden i Estepona
med fantastisk havsutsikt, enastående faciliteter och nära till alla bekvämligheter
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29680

3
Sovrum  

3
Badrum  

142m²
Planlösning  

182m²
Totalyta  

39m²
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/lfcds790
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.
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