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3 300 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 128m² terrass till salu i Estepona town
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ÖVERBLICK

Beläget i en sensationell ny utveckling på en lugn
strandsträcka, gångavstånd till Estepona Marina och
erbjuder fullständig avskildhet.

Detta lyxiga radhus med 6 sovrum med modern design har byggts till högsta standard
och sedan till och med uppgraderats ännu mer genom att använda de bästa
inredningskvaliteterna. En dubbel höjd lounge med glasgalleri som erbjuder ett
överflöd av ljus, en takterrass med jacuzzi, konstgrästerrass med en grillplats i
grönskande omgivningar är bara några av funktionerna i denna fastighet. Men det
mest anmärkningsvärda är uppenbarligen dess läge vid stranden, med fantastisk
utsikt över Esteponas kustlinje.

Huset är 370 m² stort och har en privat takterrass och ett underjordiskt garage med
tvättstuga.

Bottenvåningen har en modern design med öppen planlösning, med det öppna fullt
utrustade köket med perfekt utsikt över matsalen och vardagsrummet, och till och
med redan erbjuder havsutsikt medan du lagar mat. Vardagsrummet har skjutfönster
från golv till tak som öppnar upp mot terrassen på bottenvåningen. Sovrum nummer
1 kan också hittas på denna nivå, tillsammans med eget badrum.

Den nedre våningen har ett stort garage / förråd / tvättstuga, med en fullt installerad
EV-laddningsdocka. Förutom det finns ytterligare 2 sovrum på denna nivå, med delat
badrum. Dessa 2 sovrum och badrum är helt utrustade med varm och kall AC.

Den första våningen har 3 sovrum och 2 kompletta badrum: 2 sovrum finns på
framsidan av radhuset, alla med sin egen stil och identitet, och ett av dessa sovrum
har till och med sin egen privata terrass. Dessa 2 sovrum delar 1 badrum.

På framsidan av första våningen hittar du Master Suite, med klädkammare och ett
masterbadrum med dusch och badkar. Från badkaret såväl som från det stora
sovrummet har du vidöppen frontal havsutsikt, med utsikt hela vägen in i hamnen i
Estepona.

Den översta våningen har ett fullt utrustat utomhuskök och bar, en matsal och
lounge samt en jacuzzi och solområde. Detta område har ännu mer otrolig utsikt än
nivåerna under det, och kommer definitivt att bli platsen att vara för att underhålla
gäster eller njuta av en vacker solnedgång.

lucasfox.se/go/mrb36951

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Trädgård, Terrass, Jacuzzi, Portvakt,
Garagem privada, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Marmorgolv, , Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Uppvärmning,
Turistlicens, Säkerhet, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Gourmet lounge, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Chill out plats, Balkong
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De gemensamma områdena ståtar med infinitypooler utomhus, barnpool, uppvärmd
inomhuspool samt spa med bastu, turkiskt bad, gym, badrum och omklädningsrum.
Invånarna kommer att kunna njuta av en lekplats, två rekreationsområden, solstolar,
vattenfall och andra vattendrag i samhällets trädgårdar med tropisk grönska och
stigar.

Utvecklingen är säker inom ett gated community och har en säkerhetsingång. Det
finns 24/7 bevakning på plats, så ingen kan ta sig in eller ut utan att ta sig förbi
vakten vid entrén.
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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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