
REF. MRB36737

598.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 32m² terrassa en venda a Atalaya, Costa del
Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  Atalaya »  29688

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

148m²
Plànol  

32m²
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 Atalaya,
Costa del Sol amb preus des de 545,000 €

Atalaya Emotion és un projecte d'estrena liderat per una promotora reconeguda a
nivell nacional, i consta de 63 apartaments i àtics, de 2 i 3 habitacions i 2 banys. Els
apartaments tindran diferents vessants: sud, est, sud-est i oest. Això permetrà als
residents aprofitar les llargues hores de sol i el toc càlid i lluminós que porta a casa
seva.

Hi ha 3 tipus d'apartaments:

Immobles de planta baixa amb bon jardí i accés directe a les zones comunitàries,
propietats de planta mitjana amb terrasses parcialment cobertes que permeten
gaudir del sol, i propietats de planta alta amb un espectacular solàrium privat,
barbacoa, pica i preinstal·lació d'un jacuzzi.

A Atalaya Emotions hi haurà la possibilitat d'escollir opcions de personalització per a
tots els materials interiors sense cap cost addicional. Fins i tot hi ha la possibilitat de
moblar les cases amb l'ajuda de dissenyadors d'interiors. L'equip de dissenyadors
ajudarà els nous propietaris a triar entre diferents materials perquè els seleccionats
s'adaptin millor als gustos i estil de vida individuals.

A més, les propietats inclouen garatge i traster i magnífiques zones comunitàries amb
piscina per a adults, piscina infantil, jacuzzis, gimnàs, zona de ioga, pista de petanca i
zona de jocs infantils.

lucasfox.cat/go/mrb36737

Servei de consergeria , Gimnàs,
Garatge privat, Ascensor, Terres de marbre,
Llum natural, Traster, Seguretat,
Obra nova, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Calefacció,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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