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ÖVERBLICK

Botique-utveckling med 28 utomordentliga högklassiga
och rymliga strandbostadsrätter i en förträfflig
lokalisering mellan Puerto Banus och Estepona med
fantastisk utsikt över Medelhavet.

Denna mycket exklusiva grindade utveckling upptar en förstklassig tomt på 20 000 m²
på the New Golden Mile. Med oöverträffad och oavbruten utsikt är det här den
ytterliga strandegendomen av endast sex utsökt designade kvarter.

Oklanderligt utformad nutida inredningsdesign av endast högsta kvalitet har använts
i dessa generöst rymliga 3 till 4-sovrumsegendomar, som varierar mellan 405 m² och
813 m². Speciellt designade kakelplattor har använts i hela egendomen och man kan
se det hisnande landskapet reflekterat även när man vänder sig bort från fönstret.

De fantastiska golv till-takfönstrena gör terrasserna till en naturlig förlängning av
interiören, och fyller hemmet med det varma och naturliga ljuset från Medelhavets
himmel och hav. Denna moderna design av ultrahög kvalitet uppnår den perfekta
boytan.

De här bostäderna levereras kompletta med fullt utrustade smarta kontroller av
senaste generationens teknologi, varm och-kalluftskonditionering, naturligt
belysningssystem, installation av ett komplett ljudsystem med dolda högtalare, hög
nivå av säkerhet till komplexet och till varje lägenhet med fingeravtryck.

Var och en av bostäderna inkluderar ett minimum av tre stora parkeringsplatser med
direkt anslutning till ett privat källarområde som kan utnyttjas på många olika sätt,
från extra sovrum till filmvisningsrum, gym eller förvaringsutrymme. Det mäter från
56 m² till 86 m² och är direkt anslutet till bostaden via en privat hiss.

De här egendomarna är ett måste för kräsna bostadsletare som söker en perfekt
nutida egendom på en perfekt lokalisering.

Det här är ett project som inte liknar något annat på Costa del Sol och erbjuder en
unik möjlighet för beundrare av den här utsökt vackra kustremsan.

Kontakta vårt säljteam nu för vidare detaljer om denna förstklassiga Estepona-
utveckling.

lucasfox.se/go/estepona-ema
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Höjdpunkter

Otrolig lokalisering vid stranden
3 och 4-sovrumsenheter tillgängliga
Fantastisk utsikt över havet
Exceptionellt rymliga lägenheter
Högkvalitetfinish
Vackra medelhavsträdgårdar och gemensam pool
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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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