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REF. MRB5866

Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 38m² Trädgård till salu i Estepona, Costa del
Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  29693

3
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3
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119m²
Planlösning  

38m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Vacker 3 sovrum första våningen lägenhet i en
sensationell ny utveckling på stranden i Estepona, med
enastående gemensamma faciliteter.

3 sovrum första våningen lägenhet på 105 m² med en 39 m² privat terrass, ett förråd
och garage parkeringsplats för att köpa plan i en underbar ny utveckling med utsikt
över stranden i Estepona.

Komplexet har expansiva anlagda områden med 3 sammanlänkade infinity pooler, en
padel domstol och ett spa och fitnessområde. 24-timmars inresa kontroll erbjuder
boende sinnesfrid medan du njuter av direkt gångavstånd till strandpromenaden och
stranden.

Denna fastighet med 3 sovrum, 2 badrum och ett öppet vardagsrum - matsalen
kommer att ha ett högspecialkök med utmärkta apparater och avancerade material
som marmor, Iroko-trä och Porcelanosa-funktioner. Hemautomation,
luftkonditionering och individuella larmsystem är ytterligare funktioner i detta
exklusiva hem

En underbar chans att skaffa ett nytt hus i ett vackert kustkomplex.

lucasfox.se/go/mrb5866

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering,
Luftkonditionering, Larm

REF. MRB5866

Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 38m² Trädgård till salu i Estepona, Costa del
Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  29693

3
Sovrum  

3
Badrum  

119m²
Planlösning  

38m²
Trädgård

+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/mrb5866
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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