
VENUT/UDA

REF. MRB20015

450.000 € Pis - Venut/uda
pis d'obra nova de 2 dormitoris amb 34m² terrassa en venda a Estepona, Costa del
Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  29680

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

104m²
Plànol  

34m²
Terrassa

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.cat Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Estepona
town, Costa del Sol

Una promoció d'obra nova situada en un edifici espectacular amb detalls artístics i
arquitectònics únics, amb 36 pisos exclusius al centre d'Estepona, just al Passeig
Marítim i prop de tot tipus de serveis, perfectes per gaudir de l'estil de vida urbà. La
promoció presenta habitatges de luxe amb un disseny lluminós, contemporani i
exclusiu, ideals com a primera residència a primera línia de platja.

Totes les unitats compten amb una cuina completament equipada i una terrassa
privada on podrà gaudir de l'excel·lent clima local. Podrà escollir entre propietats de
1-4 dormitoris, tots amb terres de parquet, mentre que la resta d'estades tenen sòls
porcellànics amb calefacció per terra radiant. Totes les propietats d'aquesta
promoció tindran un traster i una plaça d'aparcament (2 places en el cas dels
habitatges més grans).

A més, la promoció gaudeix d'unes instal·lacions comunitàries, com una piscina
infinita amb jacuzzi al terrat i un gimnàs. Tindrà la sensació d'estar de vacances
durant tot l'any, amb unes despeses de comunitat molt baixos (150 € / mes - 200 € /
mes).

Data de finalització prevista per a octubre de 2019.

aspectes destacats

Ubicació excel·lent a primera línia de mar al centre d'Estepona
A triar entre 36 propietats
Unitats de 1-4 dormitoris
Totes amb terrasses, traster i 1 o 2 places d'aparcament
Piscina comunitària, jacuzzi, i zona d'esbarjo infantil
Despeses de comunitat baixos

lucasfox.cat/go/mrb20015

Terrassa, Piscina, Jacuzzi, Gimnàs, Ascensor,
Parquet, Llum natural,
Terrassa comunitària,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vistes, Traster, Sistema domòtic, Safareig,
Parc infantil, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Barbacoa,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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