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ÖVERBLICK

En ny fas I denna bostadsutveckling erbjuder 46 moderna
lyx våningar till salu i Atalaya, Andalucía

Muromgärdat bostadsområde mellan Marbella och Estepona med top kvalitets
lägenheter och vindsvåningar i 5 låg densitet byggnader på en yta av  9,000 m² med
otroliga gemensamma trädgårdar och en enastående uppvärmd pool utomhus.
Poolen är det central i denna bostadsutveckling och bostäderna har designats med
utomhus liv i åtanke.

Det finns olika enhets sorter att välja mellan inclusive 2 och 3 sovrums lägenheter
med terrasser, takvåningar med två terrasser och botten plan lägenheter med private
trädgårdar..

Dess a energy effektiva hem med A listade installationer erbjuder eleganta moderna
utrymmen fulla av naturligt ljus och utsmyckade med avslutningar av högtsa kvalitet
och material utförande. Samtliga bostäder kommer med förråds rum och parkerings
plats.  

Här kan de boende njuta av otroliga vyer från terrasserna I samtliga bostäder.
Omgivna av nature  erbjuder detta complex moderna hem med autentisk Andalusisk
charm.  

Höjdpunkter

Olika typer av lägenheter och vindsvåningar
Stora gemensamma trädgårdar
Specktakulär utomhus pool
Privata terrasser och trädgårdar
Energi effektiva installationer och modern design i arkitekturen

lucasfox.se/go/atalaya-ca3
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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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