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ÖVERBLICK

3, 4 och 5-sovrums hus i helt ny muromgärdad kust linje
strand bostadsutveckling med magnifika gemensamma
trädgårdar, sim områden och gym.

Denna sensationella nya bostadsutveckling åtnjuter ett avundsvårt läge på en fridfull
bit av stranden i Västra Estepona, på gång avstånd från samhället och sport hamnen. 

Komplexet utgörs av moderna lyx hus med 3, 4 ellr 5 sovrum, organiserade runt
expansiva gemensamma trädgårdar med olika various sim områden och fullt utrustat
gym. De vackra trädgårdarna har idylliska stigar och vatten spel som skapar en
atmosfär av avskildhet och privatsfär i denna oas av lugn och säkerhet.  

Husen mäter från 319 m² till 449 m² och alla skryter med privata tak terrasser med
jacuzzi, pergola och barbecue område. Öppna kök utrustade med försklassiga
apparater och dubbel höjd i bonadsytorna med en öppen brasa, luftkonditionering,
golv värme samt home automation systems är bara några av detaljerna i dessa nya
hem. Ett underjordiskt garage erbjuder parkering för boende och gäster.
Hänförande moderna hem med oslagbara gemensamma faciliteter, öppen plan ytor
och utsikt mot Gibraltar och Africa i ett prima strand läge i Västra Estepona.

Höjdpunkter
Priviligierat strand läge
3, 4 och 5-sovrums lyx stadshus
State-of-the-art avslutningar och apparater
Privat takterrass i samtliga fastigheter
Extraordinära gemensamma faciliteter

lucasfox.se/go/estepona-tisl
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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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