
VERKOCHT

REF. MRB7873

460.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer appartement met 121m² terras te koop in Estepona town
Spanje »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29680

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

137m²
Plattegrond  

121m²
Terras

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.co.nl Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtige woning met 4 slaapkamers en met een
parkeerplaats in de garage en berging, in deze moderne
nieuwbouwproject in Estepona; op loopafstand van het
strand en de stad.

Deze eigentijdse mediterrane woning van 137 m² is zowel functioneel als comfortabel,
met een grote woonkamer, een eetkamer en een open designkeuken in de
woonkamer. Een totaal van 121 vierkante meter terrasruimte biedt een prachtig
uitzicht. De woning heeft 4 slaapkamers en 2 badkamers.

Ontworpen in de hand van de beste architectenstudio's, werden hoogwaardige
materialen en afwerkingen gebruikt met een goed gepland ontwerp tot in het kleinste
detail, evenals geavanceerde technologie en milieuvriendelijke en
energiebesparende functies.

Bewoners in deze gloednieuwe ontwikkeling genieten van exclusieve
gemeenschappelijke ruimtes zoals een buitenzwembad, een fitnessruimte en tuinen.

lucasfox.co.nl/go/mrb7873

Zeezicht, Zwembad, Terras, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Exterior, Dubbel glas, Chill out area,
Berging, Alarm, Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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