
REF. MRB36360

1 850 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 117m² terrass till salu i New Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29680
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2
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136m²
Planlösning  
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Terrass
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ÖVERBLICK

Samtida takvåning med 3 sovrum med stort solarium till
salu i Ayana på The New Golden Mile, Estepona.

En utsökt anlagd takvåning med 3 sovrum i block 3 av låghus i det nya projektet
Ayana som är under uppbyggnad och redo att flytta in 2023.

Det kännetecknas av sina rymliga och eleganta interiörer, byggda enligt hög
standard. Stora fönster från golv till tak med tillgång till stora terrasser ramar in den
fantastiska utsikten över havet och de tropiska trädgårdarna.

Takvåningen kommer med extra stora porslinsplattor, varm och kall
luftkonditionering, fullt möblerade kök i öppen planlösning med Bosch-apparater och
moderna, fullt utrustade badrum. Takvåningen har ett spektakulärt privat solarium
med en valfri grillplats och badtunna.

Ayana är ett nytt utvecklingsprojekt under uppbyggnad bara 500 meter från
Esteponas stränder. 140 exklusiva lägenheter och takvåningar i en tropisk trädgård,
gated community och betjänas av ett särskilt klubbhus och conciergeservice.

De nya lyxhusen har genomtänkt designats för att accentuera livsstilen och den
avslappnade känslan av Estepona och New Golden Mile.

lucasfox.se/go/mrb36360

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Portvakt,
Gym, Naturligt ljus, Marmorgolv, , Utsikt,
Utrustat kök, Solpaneler, Säkerhet,
Nybyggd, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Chill out plats
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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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