
VENDIDO

REF. MRB36251

Preço sujeito a confirmação Penthouse - Vendido
Penthouse Excelentes condições Quartos with 165m² terraço à venda em New
Golden Mile
Spain »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29680

5
Quartos  

5
wc  

262m²
Plano  

165m²
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

Excelente alpendre renovado à venda no complexo 5 * à
beira-mar Las Dunas Park em New Golden Mile, Estepona.

Totalmente reformada com os mais altos padrões, a cobertura duplex de 5 quartos
está localizada no complexo 5* Las Dunas Park na New Golden Mile. Um
empreendimento à beira-mar com belas vistas para o mar e virado a sul/poente.
Acesso directo à praia e a uma curta distância a pé de vários restaurantes e bares de
praia. Há um Paseo em direção ao centro da cidade de Estepona e ao porto.

O piso principal oferece o hall de entrada, sala de jantar com cozinha em plano
aberto totalmente equipada, adega, três quartos de hóspedes em suite e acesso
directo ao terraço coberto.

O piso superior oferece um quarto principal em suite com zona de vestir, sauna e um
quarto de hóspedes/sala de TV em suite. Acesso ao terraço de ambos os quartos. Há
jardins exuberantes e uma piscina comunitária.

Uma propriedade de qualidade única, um para ver.

lucasfox.pt/go/mrb36251

Vistas ao mar , Terraço, Piscina climatizada,
Piscina, Jardim, Jacuzzi, Serviço de porteria,
Luz natural, Estacionamento,
Edifício modernista, Vistas, Vestiário,
Varanda, Sistema domótico, Segurança,
Renovado, Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, Chaminé,
Ar condicionado, Aquecimento, 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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	Excelente alpendre renovado à venda no complexo 5 * à beira-mar Las Dunas Park em New Golden Mile, Estepona.

