
SÅLD

REF. MRB3842

775 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd Hus/Villa med 4 Sovrum med 103m² terrass till salu i Atalaya, Andalusien
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  Atalaya »  29688

4
Sovrum  

4
Badrum  

185m²
Planlösning  

640m²
Totalyta  

103m²
Terrass
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ÖVERBLICK

En underbar Ny Bostadsutveckling av nutida villor till salu
i en natur omgivning på Costa del Sol.

En ennastående ny Bostadsutveckling med 18 villor i Estepona på Costa del Sol.
Bostadsutvecklingen har speciellt fokus på naturen och använder återvinningsbart
material för att  minimalisera dess effekt på miljön. Bostadsutvecklingen är omgiven
av träd och skyddadt skogslandskap, en riktig natur skatt på de underbara Costa del
Sol.

De boende kan njuta både av privathet och omgivningens skönhet från den eleganta
och lyxiga villan.
Designad av prisbelönte Robles Díaz arkitekterna kan villorna skryta med både topp
kvalitets avslutningar och hänförande nutida design. Villorna har SieMatic kök och
Neff apparater medan badrumen stoltserar med spa duschar för total komfort och
lyx.

Villorna inkluderar 3 vånings fastigheter med slående parad trappa och en plans
villorna med charmiga innergårdar. Varje fastighet har en källare som kan användas i
enlighet av köparens önskemål så väl som parkeringsplats. De exteriöra sociala
områdena består av pool och terrass perfekt för att njuta av det exceptionella
klimatet.

This really is an exciting opportunity to acquire a stunning newly built villa in a
beautiful natural location on the Costa del Sol.

lucasfox.se/go/mrb3842

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Parkering, Nybyggd, Luftkonditionering,
Larm, 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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