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REF. ESTEPONA-LRI

New development - Slutsåld
Exklusivt bostadsområde framför stranden i Estepona
Helt nya strandnära bostäder i Estepona erbjuder 2,3 &amp; 4 - sovrumslägenheter, utmärkta faciliteter och fantastisk havsutsikt

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Ny fastigheter - Bostadsområde vid stranden i Estepona
med hög kvalité, enastående faciliteter och nära till alla
bekvämligheter

Detta fantastiska bostadsområde vid stranden i Estepona består av en fas med arton
2, 3 och 4 - sovrumslägenheter. Detta lyxiga komplex ligger i ett mycket lugnt område
och varje lägenhet har fördelen med att ligga i söderläge, med panoramautsikt över
havet och sandstränder. Interiören är både modern och smakfull med högsta kvalitet.
De hjälpmedel och tjänster som finns är av högsta standard och alla bekvämligheter
finns inom bara några minuters promenad.

lucasfox.se/go/estepona-lri

Swimming pool, Inomhuspool, Spa, Balkong

Detaljerna i denna nybyggnationen kan
komma att ändras
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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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