
REF. MRB8563

4.500.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 5 dormitoris amb 76m² terrassa en venda a Estepona
town
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29660

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

601m²
Plànol  

1.585m²
Dimensions del terreny  

76m²
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

Vila de luxe en venda a un exclusiu resort de golf, amb
jardí privat i piscina.

Aquesta exclusiva promoció d'obra nova se situa a Estepona, a 5 minuts de la platja
ia pocs minuts amb cotxe de Marbella, Puerto Banús i Sotogrande. La promoció
ofereix 16 viles de luxe en un entorn tranquil amb seguretat les 24 hores i
espectaculars vistes al camp de golf ia les muntanyes.

Els residents d'aquesta promoció tindran accés als serveis de l'hotel i el club de golf
del resort, un dels millors resorts de tot Espanya, classificat entre els 50 millors de
tot el món pels seus serveis. A més, el camp de golf acull el PGA Tour, amb el que és
de gran qualitat.

Aquesta vila en concret mesura 601 m² i ofereix 5 dormitoris amb banys privats, un
espectacular saló amb sostres alts i sortida al magnífic porxo, una cuina moderna
completament equipada amb zona de menjador, i aparcament per a 2 cotxes.

Tots els habitatges tenen vistes al camp de golf, a serra Bermeja o al mar, i compten
amb acabats de la millor qualitat, com a sòls de marbre travertí, fusteries interiors de
roure o lacades en alumini gris.

La vila es troba en un recinte de 1.585 m² i es lliurarà amb un jardí paisatgista privat
amb piscina, terrasses cobertes i descobertes, i una varietat de plantes locals i
subtropicals que s'adapten bé al clima assolellat de la Costa del Sol.

Una oportunitat excel·lent per adquirir una vila exclusiva amb accés a un hotel de
luxe i un prestigiós resort de golf a Estepona.

lucasfox.cat/go/mrb8563

Terrassa, Piscina, Garatge privat,
Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Exterior, Cuina equipada, 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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