
VENDIDO

REF. MRB20015

450.000 € Apartmento - Vendido
apartmento Nova construção Quartos with 34m² terraço à venda em Estepona
Spain »  Costa del Sol »  Estepona »  29680

2
Quartos  

2
wc  

104m²
Plano  

34m²
Terraço

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.pt Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Apartmentos à venda in Estepona town, Costa del Sol

Uma nova promoção de construção localizada em um edifício espetacular com
detalhes artísticos e arquitetônicos únicos, com 36 andares exclusivos no centro de
Estepona, bem no Paseo Marítimo e perto de todos os tipos de serviços, perfeitos
para desfrutar do estilo de vida urbano. A promoção apresenta casas de luxo com um
design brilhante, contemporâneo e exclusivo, ideal como primeira residência à beira-
mar.

Todas as unidades têm uma cozinha totalmente equipada e um terraço privado, onde
pode desfrutar do excelente clima local. Você pode escolher entre propriedades de
1-4 quartos, todos com piso em parquet, enquanto o resto dos quartos têm piso de
porcelana com piso aquecido. Todas as propriedades desta promoção terão uma sala
de armazenamento e um espaço de estacionamento (2 lugares no caso de casas
maiores).

Além disso, a promoção conta com excelentes instalações comunitárias, como uma
piscina de borda infinita com jacuzzi na cobertura e uma academia. Você terá a
sensação de estar de férias durante todo o ano, com despesas comunitárias muito
baixas (€ 150 / mês - € 200 / mês).

Data de conclusão prevista para outubro de 2019.

Destaques

Excelente localização à beira-mar no centro de Estepona
Para escolher entre 36 propriedades
Unidades de 1-4 quartos
Todos com terraços, arrecadação e 1 ou 2 lugares de estacionamento
Piscina comunitária, jacuzzi e parque infantil
Despesas da comunidade baixas

lucasfox.pt/go/mrb20015

Terraço, Piscina, Jacuzzi, Ginásio, Elevador,
Parquet, Luz natural, Terraço comunitário,
Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Vistas, Sistema domótico,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Parque infantil, Obra nova, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Churrasco,
Armários empotrados , Ar condicionado
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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