
Lägenhet på mellanplan in Estepona Price: 341 000 EUR

Reference: R3615911  Bedrooms: 2  Bathrooms: 2  Plot Size: 0m  Build Size: 86m  Terrace: 17m2 2 2

info@enovaestates.com 

+34 951 273 680 

Enova Estates | +34 951 273 680 | info@enovaestates.com



Location: Estepona
Nya moderna lägenheter till salu i Estepona stad.

Detta nybygge erbjuder totalt 187 stycken lägenheter med 1, 2, 3 eller 4 sovrum fördelade i tre olika bostadsområden 

med en avantgardisk design som smälter in i omgivningarna i ett konsoliderat område som ligger bara några minuter från 

stranden, stadens centrum och Esteponas marina. Här hittar du det perfekta hemmet på det perfekta stället.

Syd-sydost orientering som utnyttjar naturligt ljus och dess förhöjda läge erbjuder magnifik utsikt över havet och staden 

från de stora terrasserna, som har utformats för att ansluta bostäderna till skönheten i omgivningarna.

Costa del Sol trädgård

Estepona har blivit det nya riktmärket i Costa del Sol. Dess engagemang för en hållbar stadstillväxt baserad på 

kvalitetsinredning, relevanta fastighetsprojekt och omfattande gröna områden gör att den kan skryta med att vara den 

verkliga &quot;Garden of Costa del Sol&quot;.

Anläggningen ligger i ett perfekt anslutet område med ett helt nätverk av nya inredningar. Det höga läget erbjuder vacker 

utsikt över Esteponabukten och stränderna som sträcker sig både mot Marbella och mot Sotogrande.

Det ligger på gångavstånd till marinan i Estepona, gamla stan och stranden.

Anläggningen har medvetet varit belägen i ett privilegierat område som gör att du kan gå med de huvudsakliga 

anslutningsvägarna på bara några minuter. Marbella och Puerto Banús, bland annat golfbanor och köpcentrum, ligger alla 

under 20 minuter bort.

Utomhus

De gemensamma områdena i anläggningen, som har utformats med vårt engagemang för hållbarhet i åtanke, består av 

högklassiga anläggningar och ett brett utbud av beslag som använder förstklassiga material.

Varje bostadsområde har trevliga gemensamma områden som inkluderar trädgårdar och en gemensam pool. Den 

centrala utvecklingen erbjuder också en exceptionell inomhuspool och ett fullt utrustat gym. Dessutom har det 245 

parkeringsplatser och 171 förråd i källaren av utvecklingen.

Att leva i komfort och design

Lägenheterna har utformats för att passa dina behov. Denna utveckling erbjuder bostäder där design och komfort går 

hand i hand med idén att ställa ett mycket attraktivt projekt till ditt förfogande.

Hem med högkvalitativa ytbehandlingar, med en praktisk och modern distribution som möjliggör maximal användning av 

utrymmet, utan att offra estetik och stil.

Rymliga och perfekt upplysta rum med vardagsrum och matsalar som är sammankopplade med rymliga terrasser. Öppna 

kök som är fullt utrustade med apparater med låg förbrukning, hållbarhet, praktiska och komfortkriterier.

Priser från 252000 euro.
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Features:
Läge 

Stad 

Nära till affärer 

Nära till havet 

Nära till stan 

Nära småbåtshamn 

Urbanisation 

Väderstreck 

Söder 

Skick 

Perfekt 

Pool 

Gemensam pool 

Inomhus pool 

Uppvärmd pool 

Klimatkontroll 

Luftkonditionering 

Utsikt 

Havsutsikt 

Utsikt pool 

Egenskaper 

Hiss 

Inbyggda garderober 

Nära transport 

Privat terrass 

Förrråd 

Eget badrum 

Dubbelglas 

Möblering 

Ej möblerad 

Kök 

Fullt utrustad 

Trädgård 

Gemensam trädgård 

Säkerhet 

Gated Complex 

Parkering 

Parkering under markplan 

El, vatten, gas o telefon 

Elektricitet 

Kategori 

Off Plan 

Modernt 

Nyproduktion 
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