
VERKOCHT

REF. MRB9323

3.100.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Appartement met 80m² terras te koop in New Golden Mile
Spanje »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29689

3
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3
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409m²
Plattegrond  

80m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Accommodatie met 3 slaapkamers op de eerste
verdieping met een groot terras in een verbluffende
nieuwbouwproject op een werkelijk gewilde locatie aan
de New Golden Mile, Estepona.

We vinden dit prachtige 3-slaapkamer eerste verdieping pand in een zeer exclusieve
gated ontwikkeling die een prime aan de kust een perceel van ongeveer 20.000 m²
beslaat op de New Golden Mile. Met ongeëvenaarde, ononderbroken uitzichten, is dit
het ultieme strandhotel met slechts 6 prachtig vormgegeven blokken.

In dit ruime gebouw met 3 slaapkamers van 409 m² met een terras van 28 m² zijn
alleen de beste kwaliteit en het onberispelijk vervaardigde, moderne interieur
gebruikt.

Speciaal ontworpen tegels zijn door het hele gebouw gebruikt en het is mogelijk om
het adembenemende landschap te weerspiegelen, zelfs wanneer u zich van het raam
afwendt.

De fantastische ramen van vloer tot plafond maken het terras een natuurlijk
verlengstuk van de woonkamer in het interieur en vullen het huis met de warmte en
het natuurlijke licht van de Middellandse Zee en de lucht. Dit moderne ontwerp van
ultrahoge kwaliteit zorgt voor de perfecte leefruimte.

Dit huis wordt compleet geleverd met state-of-the-art, volledig ingerichte slimme
bediening, warme en koude airconditioning, een natuurlijk verlichtingssysteem,
complete installatie van een geluidssysteem met verborgen luidsprekers en
hoogwaardige beveiliging van het complex en elk appartement met een vingerafdruk
.

Elk van de woningen omvat minimaal 3 grote parkeerplaatsen, met directe toegang
tot een privékelder-opslagruimte die rechtstreeks met het huis verbonden is via een
privélift.

Dit is een project als geen ander aan de Costa del Sol en biedt een unieke kans voor
liefhebbers van deze prachtig mooie kuststrook.

Neem nu contact op met ons verkoopteam voor meer informatie over deze woning in
een uitstekende Estepona-ontwikkeling.

lucasfox.co.nl/go/mrb9323

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Parkeerplaats, Verwarming, Inbouwkasten,
Domotica systeem, Balkon, 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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