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1 274 000 € Takvåning - Såld
Nybyggd Takvåning med 4 Sovrum med 39m² terrass till salu i Estepona, Costa del
Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  29680

4
Sovrum  

4
Badrum  

194m²
Planlösning  

39m²
Terrass
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling med 36 strandlägenheter till salu
i Esteponas centrum

En helt ny urban livsstilsutveckling i en imponerande landmärkesbyggnad med unika
artistiska och arkitektoniska funktioner och 36 exklusiva lägenheter lokaliserade mitt
i Esteponas centrum precis vid strand och inom gångavstånd till alla bekvämligheter.
Bostadsutvecklingen erbjuder ljusa, nutida lyxhus designade för ett priviligierat
strandboende året om.

Alla lägenheterna inkluderar ett fullt utrustat kök och en egen terrass där du kan
njuta av det avundsvärda lokala klimatet. Man kan välja mellan 1 till 4
sovrumsfastigheter. Sovrummen kännetecknas av golvbeläggning i trä, medan de
andra ytorna har porslinsplattor med golvvärme. Alla fastigheter i den här
bostadsutvecklingen har ett förrådsutrymme och parkeringsplats i garage, de större
lägenheterna kommer med två platser.

Dessutom finns det en gemensam oändlighetspool och jacuzzi på taket, såväl som
gym som erbjuder en känsla av att vara på semester året runt, med en väldigt låg
driftskostnad (från 150€/mån-200€/mån).

Beräknat att vara slutfört i oktober 2019.

Höjdpunkter

Utmärkt strandlinje-lokalisering i centrum av Estepona.
36 fastigheter att välja mellan
1-4 sovrumsenheter tillgängliga
Alla med terrasser, förrådsutrymme och 1 eller 2 parkeringsplatser
Gemensam pool, jacuzzi och gym

lucasfox.se/go/mrb7714

Terrass, Swimming pool, Jacuzzi, Gym, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Gemensam terrass, , Utsikt, Utrustat kök,
Tvättstuga, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster

REF. MRB7714

1 274 000 € Takvåning - Såld
Nybyggd Takvåning med 4 Sovrum med 39m² terrass till salu i Estepona, Costa del
Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  29680

4
Sovrum  

4
Badrum  

194m²
Planlösning  

39m²
Terrass

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/mrb7714
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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