
VENDIDO

REF. MRB21715

Preço sujeito a confirmação Casa / Vila - Vendido
Casa / Vila Nova construção Quartos with 108m² terraço à venda em Estepona
Spain »  Costa del Sol »  Estepona »  29680

3
Quartos  

2
wc  

247m²
Plano  

108m²
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

Casas / Vilas à venda in New Golden Mile, Costa del Sol

Esta promoção sensacional de nova construção está em uma localização invejável em
uma faixa tranquila de praia no oeste de Estepona, a poucos minutos a pé do centro
e da marina.

O complexo é composto por 50 casas de luxo de 3, 4 ou 5 quartos, organizadas em
torno de grandes jardins comuns com várias áreas de piscina e um ginásio
totalmente equipado. Os belos jardins oferecem caminhos idílicos com elementos
decorativos com água, o que cria uma atmosfera de privacidade neste oásis privado
de tranquilidade e segurança.

As casas medem entre 319 m² e 449 m² e todas possuem terraços privativos na
cobertura com jacuzzi, pérgula e churrasqueira. As cozinhas em plano aberto estão
equipadas com aparelhos de última geração e os quartos têm pé-direito duplo e uma
lareira. Além disso, essas novas casas de construção têm ar condicionado, piso
radiante e sistemas de automação residencial, entre muitos outros luxos. Os vizinhos
e seus convidados também terão acesso a uma garagem subterrânea.

Casas espetaculares de design moderno, com excelentes instalações comunitárias,
espaços abertos e vistas de Gibraltar e África, em uma localização privilegiada em
frente ao mar no oeste de Estepona.

Destaques

Localização privilegiada à beira-mar
Moradias de luxo com 3, 4 ou 5 quartos
Acabamentos de vanguarda e eletrodomésticos
Terraços privados nos telhados de todas as casas
Instalações comunitárias extraordinárias
Construção avançada

lucasfox.pt/go/mrb21715

Vistas ao mar , Terraço, Piscina, Jardim, Spa,
Jacuzzi, Ginásio, Luz natural,
Estacionamento, Vistas,
Perto de transporte público , Obra nova,
Janelas de vidro duplo , Despensa,
Churrasco, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Ar condicionado, Alarme
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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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