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ÖVERBLICK

Enastående nytt komplex i Estepona erbjuder bostäder
med stora terrasser och utsikt över Medelhavet

På ett fantastiskt högt läge med sensationell utsikt över Estepona stad och havet,
kommer den här utvecklingen erbjuda 74 helt nya lägenheter som är färdigställda
2019.

Det kommer finnas ett urval av fastigheter tillgängliga, inklusive 1 till 5-
sovrumslägenheter och 2, 3 och 4 sovrums-takvåningar, varav villka några ståtar med
privat takterrass.

Alla fastigheter i den här fantastiska nya utvecklingen kommer ha tillgång till
gemensamma områden med oändlighetspool, gym, allrum, en utsiktsplats och
trädgårdar.

Designade av en välkänd arkitektstudio kommer utvecklingen erbjuda
bottenvåningsfastigheter med trädgårdar och övervåningslägenheter och takvåningar
med terrass och möjlighet att inkludera jacuzzi.

Oövertäffad havsutsikt som sträcker sig så långt som till Gibraltar och Afrika kan
åtnjutas från den här lokaliseringen med det underbara solljuset från Medelhavet
och en frisk bris som utsmyckar var och en av bostäderna i utvecklingen.

Högkvalitets-byggmaterial, finish och utrustning används genomgående och
fastigheterna är designade för att vara mycket energieffektiva.

lucasfox.se/go/estepona-iks

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Hiss, Parkering,
Utsikt, Uppvärmning, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober
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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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