
REF. MRB8563

4 500 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum med 76m² terrass till salu i Estepona town
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29660

5
Sovrum  

5
Badrum  

601m²
Planlösning  

1.585m²
Totalyta  

76m²
Terrass

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Lyx livsstil villa att köpa inom denna exklusiva Estepona
golf resort med privat trädgård och pool.

Denna exklusiva nya utveckling i Estepona, bara 5 minuter från stranden och en kort
bilresa från Marbella, Puerto Banus och Sotogrande, erbjuder 16 lyxiga villor i en lugn
miljö med fantastisk utsikt över golf och bergen och 24-timmars säkerhet.

Att skaffa en fastighet här betyder att du har tillgång till tjänsterna på anläggningens
Hotel & Golf Club, som är en av de bästa orterna i Spanien och en av de 50 bästa i
världen för kundservice. Dessutom är golfbanan platsen för PGA-turer så det är av
högsta standard.

Denna speciella villa mäter 601 m² och erbjuder 5 sovrum med eget badrum, ett
spektakulärt vardagsrum med högt i tak, tillgång till en underbar veranda och en fullt
utrustad modern köksavdelning samt parkeringsmöjligheter för 2 bilar.

Alla fastigheter har vacker utsikt över golfbanan, Sierra Bermeja-bergen eller havet
och har högkvalitativa ytbehandlingar, såsom travertinmarmorgolv, ekträverk och
lakerat grå aluminiumsnickeri.

Fastigheten ligger på en 1.585 m² tomt och ska levereras med en privat anlagd
trädgård med en pool, täckta och täckta terrasser och en mängd lokala och
subtropiska växter som passar väl till det soliga klimatet på Costa del Sol.

Ett utmärkt tillfälle att skaffa en lyxig livsstilsvilla med tillgång till ett hotell och
golfhotell i Estepona i världsklass.

lucasfox.se/go/mrb8563

Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, , , Utrustat kök,
Luftkonditionering, Larm, 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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