
REF. MRB36913

849.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Estepona town
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29693

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

120m²
Plànol  

518m²
Dimensions del terreny

+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

Xalet d'obra nova de 120 m² en venda a Estepona,
distribuït en 2 plantes i en una parcel·la de 518 m², data
de finalització Q4 2023.

Aquestes meravelloses vil·les estan inspirades en el magnífic entorn natural que les
envolta, com els amplis camps de golf, la bellesa de les muntanyes i la resplendor del
mar Mediterrani. El disseny és responsable i sostenible, fent possible que la bellesa
flueixi i es fusioni amb l'entorn. Es construirà en les millors condicions d'aïllament
tèrmic, aconseguint així un consum energètic net i eficient.

Aquestes viles d'estil modern i contemporani estan concebudes per gaudir d'un
ambient obert, lluminós i totalment integrat juntament amb la natura. Les vil·les es
distribueixen en 1 planta superior més una planta soterrada. La propietat consta de 3
habitacions, 2 banys i un lavabo addicional. El dormitori principal té accés a la
terrassa, ampliant així la superfície d'aquesta habitació amb l'exterior.

A les xalets s'accedeix per la planta superior, trobant la zona social que comunica
amb la terrassa fins arribar a la piscina. El soterrani es lliura cru, només amb les
instal·lacions de drenatge i preinstal·lació de connexions elèctriques. Gaudireu
d'unes vistes magnífiques des dels dormitoris. El disseny arquitectònic dels espais
interiors és pràctic i funcional, oferint grans espais oberts connectats visualment
entre ells, així com zones privades i tranquil·les.

La seva magnífica ubicació i el luxe d'un disseny fresc i modern són els principals
elements que defineixen aquestes propietats. Aquestes viles ofereixen una casa
tranquil·la, privada i molt ben situada, especialment per a tu. Juntament amb la teva
família, podràs gaudir d'un estil de vida exclusiu, pensat per satisfer tots els
membres. El promotor sempre s'esforça perquè els edificis assoleixin les màximes
qualificacions en certificacions energètiques.

lucasfox.cat/go/mrb36913

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Edifici modernista, Vistes,
Sistema domòtic, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Alarma, 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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