
REF. MRB21717

1.350.000 € Apartmento - Venda
Apartmento Nova construção Quartos with 45m² terraço à venda em Estepona
town
Spain »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29693

2
Quartos  

2
wc  

136m²
Plano  

45m²
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

Apartamento novo com materiais da mais alta qualidade
e ótimas marcas, a uma curta distância da Marina de
Estepona.

Lindo apartamento de 136m², com 2 quartos, em promoção exclusiva.

A casa tem uma excelente distribuição e possui um terraço de 36 m².

Ele está localizado em um condomínio fechado que oferece piscina, áreas para
relaxar com vista para o mar e acesso direto à praia, áreas de esportes comunitários,
quadra de paddle, área coberta com piscina aquecida, sauna, sala polivalente,
vestiários e academia para treinamento funcionários com acesso ao jardim e ao mar.

Este piso foi projetado com materiais da mais alta qualidade e com as melhores
marcas, como o elevador Otis, Gaggeneu, Siemens ou aparelhos semelhantes,
dependendo do projeto.

Além disso, possui um sistema de atendimento eletrônico de vídeo integrado a um
sistema de automação residencial com sistema de refrigeração e aquecimento
incluído.

A cozinha está totalmente equipada no mais alto nível com os aparelhos Bulthaup,
ou similares, e inclui uma área de serviço de cozinha adjacente. Os utensílios de
cozinha com a máxima eficiência energética foram selecionados.

A garagem convencional é muito bem projetada e possui controle de acesso, grandes
áreas de acesso e vagas de estacionamento setorizadas individuais, com espaço para
dois carros grandes.

Entre em contato para mais informações.

lucasfox.pt/go/mrb21717

Piscina, Elevador, Estacionamento,
Segurança, Exterior, Cozinha equipada,
Ar condicionado, Aquecimento
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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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