
VERKOCHT

REF. MRB22437

1.785.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer appartement met 115m² terras te koop in Estepona town
Spanje »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

233m²
Plattegrond  

115m²
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

Verfijnde woning met 2 slaapkamers met indrukwekkend
uitzicht en spectaculaire terrassen om te genieten van
een nieuw levensconcept in Estepona.

Zorgvuldig ontworpen om een uitdrukking van verfijnde stijl te creëren, beschikt dit
huis over een spectaculair terras met een privézwembad, chill out en tuin,
verschillende lobby's waar u comfortabel kunt vergaderen met vrienden, of zelfs kunt
genieten van een rustig moment lezen, een spa, massage en fitnessruimte en een
infinity pool in de buitenlucht waar u kunt genieten van het fantastische klimaat van
Andalusië. Een breed scala aan voorzieningen waarmee u kunt genieten van een
rustige en comfortabele levensstijl.

De huizen zijn samengesteld uit materialen van de hoogste kwaliteit, zoals marmer en
hout, evenals vegetatie en water, met een panoramische lift, oplader voor elektrische
voertuigen in elk huis en een domotic Crestron-systeem.

De huizen zijn uitgerust met de nieuwste technologie op de markt, waardoor dit huis
de beste accommodatie aan de oevers van de Middellandse Zee is, waaronder
energiecertificaat categorie A met Gaggenau-apparaten, airconditioning door middel
van VRV-systeem met warmteterugwinning door het merk DAIKIN of vergelijkbaar.

De glazen wanden geven een gevoel van vrijheid, gewichtloosheid en vloeibaarheid,
terwijl de marmeren afwerkingen het huis een elegant en solide gevoel geven.

De ruimtes en kamers kijken uit op de Middellandse Zee door grote ramen. De
smalste kant van het gebouw kijkt uit op het land, op zoek naar verbinding met het
interieur.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/mrb22437
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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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