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Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 80m² terrass till salu i Estepona, Costa del
Sol
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ÖVERBLICK

Helt ny lägenhet med 4 sovrum på första våningen i en
lyxig strandutveckling, söderläge och med spektakulär
havsutsikt överallt.

Denna mycket exklusiva gated utveckling upptar en främsta strandtomt på cirka
20.000 m² på New Golden Mile. Med oöverträffad, oavbruten utsikt är detta den
ultimata strandfastigheten med bara 6 utsökta designade kvarter.

Anländer till den rymliga entrén välkomnas vi av ett stort vardagsrum och matplats,
med fullt utrustat kök med öppen planlösning (Porcelanosa) med apparater från
Miele.

De fantastiska fönstren från golv till tak gör terrasser till en naturlig förlängning av
interiören och fyller hemmet med värmen och det naturliga ljuset från Medelhavet
och himlen. Denna ultrahögkvalitativa moderna design uppnår det perfekta
bostadsutrymmet.

Fastigheten erbjuder direkt tillgång från vardagsrummet och sovrummet till en rymlig
terrass med utsikt över trädgården, poolen och havet.

Förutom sovrummet med eget badrum finns det ytterligare två gästrum.

På nedre våningen finns ett annat sovrum med eget badrum samt två
garageutrymmen med direkt tillgång till ett privat källarområde som kan ha olika
möjliga användningsområden från ett extra sovrum till ett biorum, gym eller förvaring
och anslutna till hemmet direkt med en privat hiss.

Denna lägenhet levereras komplett med toppmoderna fullt utrustade smarta
kontroller, varm och kall luftkonditionering, ett naturligt belysningssystem, komplett
installation av ett ljudsystem med dolda högtalare och hög säkerhet för komplexet
och varje lägenhet med fingeravtryck .

lucasfox.se/go/mrb26186

Strand, Havsutsikt, Terrass,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus, ,
Walk-in closet , Utrustat kök, Säkerhet,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats

REF. MRB26186

Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 80m² terrass till salu i Estepona, Costa del
Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  29680

4
Sovrum  

4
Badrum  

298m²
Planlösning  

80m²
Terrass

+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.se/go/mrb26186
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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