
REF. MRB39872

420.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 120m² terrassa en venda a
Estepona town
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29693

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

132m²
Plànol  

120m²
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
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DESCRIPCIÓ

Ampli àtic dúplex modern de 3 habitacions. Múltiples
terrasses amb vistes al mar i a la muntanya i a només 10
minuts caminant de la platja.

Aquest ampli àtic dúplex de 3 dormitoris es troba a només 10 minuts a peu de la
platja al desenvolupament contemporani Serenity a Bahia Dorada, Estepona. Es troba
a la segona planta de l'edifici i s'hi pot accedir amb ascensor. La comunitat tancada
consta de 66 apartaments amb piscina comunitària, piscina infantil i jardins.

L'àtic consta de dues plantes. A la primera planta hi ha 2 habitacions, 2 banys
complets, una cuina moderna totalment equipada amb safareig independent i un
lluminós saló menjador. Aquesta planta disposa de dues àmplies terrasses, a la part
posterior i davantera de l'apartament, que ofereixen sol de matí, tarda i vespre i
boniques vistes al mar, muntanya i zona de piscina.

S'accedeix al segon pis mitjançant una escala interior. En aquesta planta trobareu el
tercer dormitori amb bany privat, envoltat d'una gran terrassa envoltant que ofereix
privadesa total, sol tot el dia i boniques vistes panoràmiques. El jacuzzi a la terrassa
està inclòs en el preu. L'àtic disposa d'alarma, aire condicionat fred i calor, plaça
d'aparcament soterrani i traster.

A més, els residents es troben a només 10 minuts a peu de la platja, a 5 minuts amb
cotxe del port esportiu d'Estepona, a 25 minuts del centre de Marbella i a 45 minuts
de l'aeroport.

La regió és una destinació molt popular per als amants del sol amb més de 320 dies
l'any de sol i inclou zones com Los Flamingos, la New Golden Mile i Bel Air.

El poble d'Estepona davant de la platja, que es troba a la meitat del municipi, era
originàriament un petit poble de pescadors amb només 25 famílies. El poble
d'Estepona ha crescut en els últims anys gràcies a una planificació raonable. La ciutat
compta ara amb una sèrie de desenvolupaments moderns i de gamma alta, tots a
poca distància del centre.

lucasfox.cat/go/mrb39872

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Ascensor,
Paviments hidràulics, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Seguretat, Safareig, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, 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.

REF. MRB39872

420.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 120m² terrassa en venda a
Estepona town
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29693

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

132m²
Plànol  

120m²
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

	Ampli àtic dúplex modern de 3 habitacions. Múltiples terrasses amb vistes al mar i a la muntanya i a només 10 minuts caminant de la platja.

