
VENUT/UDA

REF. MRB21724

Preu a consultar Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 257m² terrassa en venda a Estepona
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  29693

3
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

192m²
Plànol  

257m²
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

Pis a primera línia de platja dissenyat amb materials de
primeres marques, a poca distància Estepona Marina.

Dúplex exclusiu de 3 dormitoris amb un total de 448,8 m² construïts, en una promoció
exclusiva.

L'habitatge té una excel·lent distribució amb 257,28 m² de terrasses i 191,52 m² d'espai
habitable. L'espai a l'aire lliure inclou terrasses, terrassa amb jardí, piscina i àrea de
cuina a l'aire lliure.

Podrà gaudir de zones comunitàries com piscina, àrees per relaxar-se amb vista a la
mar i accés directe a la platja, àrees esportives comunitàries, pista de pàdel, àrea
coberta amb piscina climatitzada, sauna, sala multiusos, vestuaris i un gimnàs per a
entrenament personal amb accés a jardí i a la mar.

Aquesta casa s'ha dissenyat amb materials de la més alta qualitat i amb les millors
marques com l'ascensor Otis i electrodomèstics Gaggeneu, Siemens o similars,
segons el disseny.

A més, compta amb un videocontestador electrònic integrat en un sistema de
domòtica amb sistema de refrigeració i calefacció inclòs.

La cuina està totalment equipada a el més alt nivell amb electrodomèstics Bulthaup,
o similars, i inclou una àrea de servei de cuina adjacent. S'han seleccionat els
electrodomèstics de cuina de màxima eficiència energètica.

El garatge convencional està molt ben dissenyat i compta amb control d'accés,
àmplies àrees d'accés i places d'aparcament sectoritzats individuals amb espai per a
dos cotxes grans.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

lucasfox.cat/go/mrb21724

Piscina, Ascensor, Aparcament, Seguretat,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Aire condicionat
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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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