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ÖVERBLICK

Lyxig villa i Estepona. 477m2 utomhusterrass med utsikt
över havet och bergen. Anpassningsbar källare och
takterrass

Resina 6 är en ny utveckling i La Resina Golf, Estepona som består av 6 villor där 4
fortfarande är tillgängliga. Den förhöjda tomten erbjuder panoramautsikt över havet
och bergen, samtidigt som den är omgiven av kvaliteter av ren lyx.

Var och en av de moderna villorna har en ungefärlig tomtstorlek på 1 080 m2. Likaså
har varje villa 5 sovrum, varav 2 ligger på första våningen och de återstående
sovrummen på andra våningen. De skjutbara fönsterdörrarna skapar en ljus och luftig
känsla till den öppna konceptdesignen på första våningen.

De flyttar till utsidan av villorna, och alla har ett stort terrassdäck med en infinitypool
med saltvatten och en anlagd trädgård. Köpare kommer också att njuta av den
mysiga loungen och matplatsen.

Alla villor har dessutom 2 parkeringsplatser och en stor råkällare. Det finns många
valfria funktioner som köpare kan välja mellan när de anpassar sina villor. Dessa
inkluderar utekök och BBQ, en extra terrass på taket med jacuzzi installerad,
kompletta larm- och ljudsystem samt en elbilsladdare. Förinstallationer av dessa
laddare har gjorts.

Villa 1 är prissatt från 2 395 000 € med en tomtstorlek på 1 079 m2 och en bebyggd yta
på 458 m2 med en terrass i sydostläge på 458 m2

Källarplanet är helt anpassningsbart. Detta kan utformas efter dina krav. Köpare
kanske vill ha en hemmabio, vinkällare, gym, bar, inomhuspool och eller två extra
sovrum med mera. Källarplanet har tillgång till trädgården och poolområdet.

Den första våningen består av högt i tak och ett öppet koncept där ditt kök och
vardagsrum smälter ihop utan ansträngning för att skapa ett stort underhållande
utrymme. Köpare kommer också att ha direkt tillgång till sin terrass för att njuta av
utsikten över golfbanan och landskapet. Dessutom kommer även två sovrum att
finnas på denna våning.

lucasfox.se/go/mrb37350

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Säkerhet, Nybyggd, Luftkonditionering,
Larm, Interiör, Inbyggda garderober,
Hemmabio, Grillplats, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats, Balkong
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Den andra våningen består av det stora sovrummet med eget badrum och en
klädkammare. Skjutdörrar i glas från golv till tak tillåter köpare att verkligen
omfamna utsikten över golfbanan, bergen och havet. På samma sätt finns det två
extra sovrum med ensuites.

Slutligen är takterrassen på översta våningen ett fantastiskt utrymme designat för att
rymma ett gym, ett hemspa och en infinity-jacuzzi. Köpare kommer också att njuta av
den natursköna utsikten från matplatsen på taket.
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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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