
SÅLD

REF. MRB5870

1 675 100 € Takvåning - Såld
Nybyggd Takvåning med 4 Sovrum med 65m² terrass till salu i Estepona, Costa del
Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  29680

4
Sovrum  

3
Badrum  

135m²
Planlösning  

65m²
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

Exklusiva takvåningar och lägenheter att köpa off plan i
en lyxig ny bostadsutveckling i Estepona som sträcker sig
på 10,000 m² priviligerad kustlinje.

Organiserad i en svångd form runt ett expansivt landskap område med tre
sammanbundna infinity pooler, en padel bana och ett spa och fitness område, finner
vi dessa nya energi effektiva hem med blick över stranden i Estepona. 24-timmars
ingångs kontroll erbjuder de boende känslan av säkerhet men man njuter ändå av
direkt anslutningen till promenaden och stranden. 

Kunderna kan välja mellan 2, 3 och 4-sovrums lägenheter, inklusive botten plan
fastigheter med privat trädgård och 3 eller 4-sovrums takvåningar med stora
terrasser med havsutsikt och privata pooler och klimat kontrollerade vinkällare.

fastigheterna kommer att erbjuda high spec kök med excellenta apparater och
högklassiga material så som marmor, Iroko natur träd och Porcelanosa detaljer.
Home automation, luft konditionering och individuellt alarm system är ytterligare
bekvämlighteter i dessa exklusiva hem och varje fastighet har förrådsrum och
parkerings plats eller två om det gäller takvåningar. Rymliga, ljusa, privata och alltod
med blick mot havet, är dessa underbara fastigheter tillgångliga att köpa off plan.

Höjdpunkter
Strandkants läge
Lägenheter och takvåningar
Excellenta genemsamma fritids faciliteter
Hög säkerhets muromgärdat område 
Högsta kvalitet i materialen

lucasfox.se/go/mrb5870

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

REF. MRB5870

1 675 100 € Takvåning - Såld
Nybyggd Takvåning med 4 Sovrum med 65m² terrass till salu i Estepona, Costa del
Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  29680

4
Sovrum  

3
Badrum  

135m²
Planlösning  

65m²
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.se/go/mrb5870
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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