
VERKOCHT

REF. MRB20015

450.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer appartement met 34m² terras te koop in Estepona
Spanje »  Costa del Sol »  Estepona »  29680

2
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2
Badkamers  

104m²
Plattegrond  

34m²
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
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OMSCHRIJVING

Nieuwbouw van 36 appartementen aan de kust te koop in
het centrum van Estepona

Een gloednieuwe urban lifestyle-ontwikkeling in een indrukwekkend monumentaal
gebouw met unieke artistieke en architectonische kenmerken en 36 exclusieve
appartementen in het centrum van Estepona, direct aan het strand en op
loopafstand van alle voorzieningen. De bouw biedt heldere, eigentijdse, luxe huizen
die zijn ontworpen als vooraan liggende strandwoning waar u het hele jaar kunt
verblijven.

Alle appartementen beschikken over een volledig uitgeruste keuken en een eigen
terras waar u kunt genieten van het benijdenswaardige lokale klimaat. Er zijn
woningen met 1-4 slaapkamers om uit te kiezen. De slaapkamers zijn voorzien van
houten vloeren en de andere ruimtes hebben vloertegels van porselein met
vloerverwarming. Alle woningen in deze bouw hebben een opslagruimte en een
parkeergarage, of 2 ruimtes in het geval van grote appartementen.

Verder is er een gemeenschappelijk groot zwembad en een jacuzzi op het dak,
evenals een fitnessruimte; geeft u het hele jaar door het gevoel van op vakantie te
zijn met zeer lage gemeenschapskosten (van €150/maand - €200/maand).
Voltooiing gepland in oktober 2019.

Hoogtepunten

• Uitstekende locatie aan het strand in het centrum van Estepona
• 36 woningen om uit te kiezen
• Woningen met 1-4 slaapkamers beschikbaar
• Allemaal met terrassen, opslagruimte en 1 of 2 parkeerplaatsen
• Gemeenschappelijk zwembad, jacuzzi en fitnessruimte

lucasfox.co.nl/go/mrb20015

Zwembad, Terras, Jacuzzi, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Speelplaats, Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Barbecue, 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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