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ÖVERBLICK

Spektakulär ny bostadsutveckling i West Marbella med 2,
3 och 4 sovrums fastigheter organiserade i 10 låg densitet
byggnader belägna runt en hänförande utomhus pool.

Bostadsområde mellan Marbella och Estepona med högsta kvalitet lägenheter och
takvåningar i 10 byggnader med låg densitet på en tomt på 20.000 m² med fantastiska
gemensamma trädgårdar med en fantastisk utomhuspool med en yta på över 450
meter och en uppvärmd inomhuspool. Utomhuspoolen är centrum för denna
utveckling och fastigheterna har utformats med uteservering i åtanke.

Bottenvåningslägenheterna har 77 m² uteplats plus en privat trädgård på 168 m² till
333 m². De medelsta våningarna har terrasser på mellan 50 m² och 135 m², medan
takvåningen har 79 m² terrasser och ett 65 m² stort solarium.

Dessa energieffektiva bostäder med A-märkta apparater erbjuder eleganta moderna
utrymmen fyllda med naturligt ljus och utsmyckade med högsta kvalitet och material.
Alla fastigheter har en förvaringsenhet och 2, 3 eller 4 parkeringsplatser.

Här kan invånarna njuta av enastående utsikter över bergen och hisnande
solnedgångar från de västerländska terrasserna i alla fastigheter. Omgivet av naturen
erbjuder detta komplex moderna hem med autentisk andalusisk charm.

slingor

2, 3 och 4 sovrum egenskaper
Stora gemensamma trädgårdar
Spektakulär utomhuspool och uppvärmd inomhuspool
Privat västläge terrasser med magnifik utsikt över solnedgången
Energieffektiva apparater och modern arkitektonisk design

lucasfox.se/go/atalaya-ca
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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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