
SÅLD

REF. MRB3841

997 500 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd Hus/Villa med 3 Sovrum med 62m² terrass till salu i Atalaya, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  Atalaya »  29688

3
Sovrum  

4
Badrum  

202m²
Planlösning  

612m²
Totalyta  

62m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Spännande villor till salu i en ny utveckling på Costa del
Sol.

En exceptionell ny utveckling av vackra villor i Estepona på Costa del Sol. Omgiven av
träd och skyddad skog är villorna i ett med naturen. Hållbara material har valts för
att komplettera omgivningen. Invånarna kan njuta av både privatliv och skönhet i
området från sin helt nya, bekväma och moderna villa.

Designad av prisbelönta Robles Díaz arkitekter har villorna både högkvalitativa ytor
och modern design. Varje villa är utrustad med SieMatic kök och Neff apparater
medan i badrummen finns spa duschar för ultimat komfort och lyx.

Denna speciella villa är spridd acroos en våning med en extra källare och separat
vinge för sovrummen. Det finns totalt 3 rymliga sovrum med eget badrum och
inbyggda garderober för en elegant och sofistikerad yta. En innergård gör denna villa
särskilt speciell och tillåter lätt att översvämma fastigheten. Utomhusområdet
inkluderar en pool för nedkylning på sommaren och terrassen är perfekt och njuter
av lugnet i de naturliga omgivningarna.

Detta är ett spännande tillfälle att förvärva en fantastisk nybyggd villa på Costa del
Sol.

lucasfox.se/go/mrb3841

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Parkering, Nybyggd, Luftkonditionering,
Dubbla fönster
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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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