
REF. MRB37350

2.395.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 5 dormitoris amb 446m² de jardí en venda a Estepona
town
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29680

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

1.079m²
Plànol  

458m²
Terrassa  

446m²
Jardí

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.cat Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Xalet de luxe a Estepona. 477m2 de terrassa exterior amb
vistes al mar i muntanya. Soterrani i terrassa
personalitzables

Resina 6 és una nova promoció a La Resina Golf, Estepona, que consta de 6 vil·les en
les quals encara n'hi ha 4 disponibles. La parcel·la elevada ofereix vistes
panoràmiques al mar i a la muntanya, mentre està envoltada de qualitats de pur luxe.

Cadascuna de les viles contemporànies té una mida aproximada de parcel·la de 1.080
m2. Així mateix, cada vila disposa de 5 dormitoris, 2 dels quals estan situats al primer
pis i els dormitoris restants al segon pis. Les portes corredisses de les finestres creen
una sensació lluminosa i airejada al disseny de concepte obert del primer pis.

Passant a l'exterior de les viles, cadascuna inclou una gran terrassa amb piscina
infinita d'aigua salada i un jardí enjardinat. Els compradors també gaudiran de
l'acollidora zona d'estar i menjador.

A més, totes les vil·les inclouen 2 places d'aparcament i un gran soterrani brut. Hi ha
moltes funcions opcionals que els compradors poden triar quan personalitzen les
seves viles. Aquests inclouen cuina exterior i barbacoa, una terrassa addicional al
terrat amb jacuzzi instal·lat, sistemes complets d'alarma i so, així com un carregador
de cotxe elèctric. S'han fet preinstal·lacions d'aquests carregadors.

La Vila 1 té un preu de 2.395.000 € amb una superfície de parcel·la de 1.079 m2 i una
superfície construïda de 458 m2 amb una terrassa orientada al sud-est de 458 m2.

El nivell del soterrani és totalment personalitzable. Això es pot dissenyar segons les
vostres necessitats. Els compradors poden voler un cinema a casa, celler, gimnàs,
bar, piscina coberta i dos dormitoris addicionals i més. La planta soterrani té accés al
jardí i la zona de la piscina.

El primer pis consta de sostres alts i un concepte obert amb la cuina i la sala d'estar
que es combinen sense esforç per crear un gran espai d'entreteniment. Els
compradors també tindran accés directe a la seva terrassa per gaudir de les vistes
del camp de golf i del paisatge. A més, en aquesta planta també s'ubicaran dues
habitacions.

lucasfox.cat/go/mrb37350

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi, Gimnàs,
Garatge privat, Ascensor, Sostres alts,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Sistema domòtic,
Seguretat, Obra nova, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Cinema domèstic,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat
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El segon pis consta del dormitori principal amb bany i un vestidor. Les portes
corredisses de vidre de terra a sostre permeten als compradors gaudir realment de
les vistes del camp de golf, les muntanyes i el mar. De la mateixa manera, també hi ha
dues habitacions addicionals amb bany privat.

Finalment, la terrassa de l'últim pis és un espai increïble dissenyat per acollir un
gimnàs, una zona de spa a casa i un jacuzzi infinit. Els compradors també gaudiran de
les vistes panoràmiques des del seu menjador al terrat.
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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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