REF. MRB21542

401 950 € Lägenhet - Till salu

Nybyggd Lägenhet med 3 Sovrum med 16m² terrass till salu i Estepona, Costa del
Sol
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Estepona » 29680
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
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ÖVERBLICK

Enastående lyxkomplex på 112 exklusiva 2 och 3
sovrumsbostäder med elegant högsta kvalitet finish, var
och en med garageutrymme och förrådsrum i hjärtat av
Estepona och endast 20 minuter från Marbella och
Sotogrande.
Byggnaden, av den prestigiösa arkitekten Ismael Mérida, ståtar med vackert elegant
design och högklassiga inrättningar som inkluderar en oändlighetspool på taket och
terrass med hisnande havsutsikt, samkvämsklubb, gourmetrum och en gemensam
trädgård på markplan med lekplats för barnen; allt endast några minuters gångväg
från Medelhavsstränder med blå flagga.
De ljusa och rymliga egendomarna varierar i byggyta mellan 104 m² och 138 m² med
private terrasser på 7 m² till 42 m².
Från de oklanderliga badrummen med Duravit-badkar och uppvärmda handdukstork
till högkvalitets golvläggningen och de fullt utrustade moderna köken med Silestone
köksbänkar och Balay-vitvaror och soldriven varmvattenanläggning, ståtar de här
energieffektiva, miljövänliga fastigheterna med alla tänkbara lyxdetaljer.

lucasfox.se/go/mrb21542
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Naturligt ljus, Gemensam terrass,
Parkering, Balkong, Chill out plats,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Gourmet lounge, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Nybyggd, Solpaneler,
Utsikt

Varm- och kall luftkonditionering, termisk och akustisk isolering gör dessa
egendomar fridfulla och med en bekväm temperatur året om.
Ett fantastiskt tillfälle att införskaffa en privat fastighet i vad som kommer bli en av
Esteponas mest emblematiska byggnader.
Färdigställande planeras till första kvartalet av 2020.
Höjdpunkter
Utmärkt läge på en av Esteponas huvudleder, endast minuter från havet
2 och 3 sovrumsenheter att välja från
Högklassig finish
Privata terrasser
Parkeringsutrymmen och förrådsrum
Fantastiska gemensamma inrättningar
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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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