
SÅLD

REF. MRB3809

810 000 € Takvåning - Såld
Nybyggd Takvåning med 3 Sovrum med 162m² terrass till salu i Atalaya, Costa del
Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  Atalaya »  29680

3
Sovrum  

3
Badrum  

310m²
Planlösning  

162m²
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

Helt Ny Bostadsutveckling i Estepona erbjudande femtio-
sex 2 och 3-sovrums lägenheter och 2 och 3-sovrums
vindsvåningar med spektakulära gemensamma
trädgårdar 4 pooler, en paddle tennis bana och
havsutsikt.

I hjärtat av Atalaya Alta, ett av Costa del Sols mest exklusiva områden, mellan
Marbella och Estepona och bara minuter från stranden, vill vi presentera denna
excellenta nya bostadsutveckling med lyx residens att köpa.

Bostadsutvecklingen erbjuder femtio-sex 2 och 3-sovrums lägenheter och 2 och 3-
sovrums vindsvånigar med vass design, rymliga terrasser och ett soligt sädr till
sydväst läge med panorama havsutsikt i många av fastigheterna samt parkering och
förråds facilitieter i alla.

 
Med blick över antingen golf banab, havet eller den omringande landsbyggden, njuter
dessa fastigheter av öppen plan kök och boende ytor och stora fönster för maximalt
naturligt ljus.  De lyckligt lottade boende i detta komplex kan njuta av tillgången till
de underbara gemensamma trädgårdarna, 4  pooler, paddle tennis bana och ett
socialt område med en grill. Vidare kan ägarna åtnjuta speciella rabatter och
privilegier på den lokala golf klubben.

Ett förträffligt tillfälle att införskaffa sig en lyx bostad på Costa del Sols senaste nya
bostadsutveckling.

lucasfox.se/go/mrb3809

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Parkering, Luftkonditionering, Balkong
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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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