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REF. MRB3431

640 000 € Takvåning - Såld
Nybyggd Takvåning med 2 Sovrum med 259m² terrass till salu i Estepona,
Andalusien
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  29690

2
Sovrum  

2
Badrum  

130m²
Planlösning  

259m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Fantastiska nya 2-3 sovrums bostäder med sensationell
havs och golf utsikt till salu i exklusiv ny
bostadsutveckling mellan Marbella och Sotogrande.

Denna helt nya bostadsutveckling i Casares, på Costa del Sol, iligger inom en
prestigefylld urbanisation, väl känd för dess exklusiva hem.

Den är en unik, engångs bostadsutveckling med 2-3 sovrums lyx lägenheter och 2-3
sovrums takvåningar. Samtiga bostäder, utan undantag, vetter säderut och njuter av
underbara havs och golf utsikt och har minst 41 m²  terrasser och takvåningar med
solterrasser på över 150 m². Botten plans våningarna kan också skryta med en
bakgård på mellan 18 m² och 20 m², och trädgårdar på mellan 20 m² och 125 m².

Fastigheterna njuter av mycket naturligt ljus och öppen plan kök med Siemens
apparater, rök detektorer, luftkonditionering, alarm system och kvalitets detaljer och
avslutningar. 

Bostadsområdet är ett paradis av lugn och ro och en oas av vacker natur, med bergen
bakom sig och golf banan och havet framför. Den perfekta kombinationen av lugn och
ro och närheten till stranden och staden.  

Detta muromgärdade område erbjuder vissa gemensamma faciiteter och privilegier
så som 24-timmars säkerhets service, stora designade trädgårdar med en pool på
varje avsats, en stor parkering plats, eller två om det är takvåning, individuella
förrådsrum för varje fastighet med hiss direkt till lägenheterna.

En underbar plats att köpa ett hem på där ni kan njuta av välförtjänt semester och
göra en sund fastighets investering. 

lucasfox.se/go/mrb3431

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Hiss, Marmorgolv,
Parkering, , Utsikt, Säkerhet, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm, Förråd
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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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