
SÅLD

REF. MRB21724

Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 257m² terrass till salu i Estepona, Costa del
Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  29693
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ÖVERBLICK

Strandlägenhet designad med toppmärkesmaterial,
gångavstånd från Estepona Marina.

Exklusivt duplex med 3 sovrum med en total byggd yta på 448,8m², belägen i en
exklusiv utveckling.

Lägenheten har en utmärkt layout med 257,28m² terrasser och 191,52m²
bostadsområden. Utomhusområdet inkluderar terrasser, trädgårdsterrass, pool och
matlagningsområde utomhus.

Fastigheten har bekvämligheter som en pool, avkopplingsområden med havsutsikt
och direkt tillgång till stranden, gemensamma idrottsområden, padeltennisbana,
täckt område med vinterpool, bastu, fleranvändningsrum, omklädningsrum och ett
gym för personlig träning med tillgång till trädgården och havet.

Hemmet är designat med material av högsta kvalitet och toppmärken som Otis lift,
Gaggeneu, Siemens eller liknande, enligt designen.

Elektronisk videosvartelefon integrerad i hemmeautomatiseringssystem med kyl- och
värmesystem ingår.

Köket är fullt utrustat med en mycket hög standard med Bulthaup, eller liknande
enheter, och ett angränsande serviceområde för kök. Maximal energieffektivitet
köksapparater har valts.

Väl utformat konventionellt garage med åtkomstkontroll och rymliga
tillträdesområden. Det har enskilda sektorerade parkeringsplatser med plats för två
stora bilar.

Kontakta oss för ytterligare information.

lucasfox.se/go/mrb21724

Swimming pool, Hiss, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Luftkonditionering, Exteriör
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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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