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ÖVERBLICK

Helt ny utveckling av vackra lyxvillor med privata pooler i
bostadsområdet El Paraíso nära Puerto Banus och i
hjärtat av Spaniens Costa del Sol.

Den här helt nya utvecklingen av eleganta förstklassiga moderna villor är strategiskt
belägen i bostadsområdet El Paraíso i Estepona, nära Puerto Banus och de bästa
stränderna på Costa del Sol och inom kort köravstånd till lokala bekvämligheter.

De här fantastiska moderna husen erbjuder 4 eller 5 sovrum, var och en av de rymliga
villorna ligger på en stor tomt med en privat pool. Designade av namnkunnige Pedro
Iraburu Elizalde, ståtar fastigheterna med en häpnandsväckande interiör och finish av
mycket hög kvalitet. Desssutom har varje villa blivit nogrannt utformad för att
uppfylla den mest kräsna kundens alla krav, med en överlägsen energieffektivitet,
överflödigt naturligt ljus, rymliga boytor och avundsvärda privata terrasser och
pooler.

Moderna hus i en utmärkt belägenhet som erbjuder en lyxig och bekväm livsstil på
Costa del Sol.

Höjdpunkter

Designat av namnkunnige arkitekten Pedro Iraburu Elizalde
Modern design och högkvalitets-finish
Rymliga villor med privata pooler
Energieffektivt
Fridfull belägenhet nära Puerto Banus

lucasfox.se/go/estepona-lodp
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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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