
Takvåning in Estepona Price: 2 100 000 EUR

Reference: R4073605  Bedrooms: 3  Bathrooms: 3  Plot Size: 0m  Build Size: 133m  Terrace: 364m2 2 2
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Location: Estepona
- Lyxiga takvåningar vid stranden redo att flytta

- Direkt tillgång till stranden

- Stor terrass med fantastisk utsikt över havet

- Privat pool

- Öppna kök med Gaggenou-maskiner. 

- Uppvärmd vinkällare

- Luftkonditionering

- Golvvärme 

- Elektriska fönsterluckor

- Videogränssnitt

- System för hemautomation

- Monterade garderober

- Förrådsutrymme

- Stängt garage för minst två fordon

- Gated community

- Gemensam trädgård

- Flera utomhuspooler

- Uppvärmd inomhuspool

- Spa

- Gym

- Paddlebana

- Samarbetsområde

- Beläget i Estepona

- Nära till alla bekvämligheter            

Spektakulär utveckling av 68 lägenheter med tre och fyra sovrum och 2 villor med fyra sovrum med direkt tillgång till 

stranden. 

    

Nästan 10.000m2 komplex i ett unikt strandnära utrymme som erbjuder full utrustning och bekvämligheter med mycket 

högkvalitativ finish, lummiga trädgårdar runt hela urbaniseringen med soldäck och stora pooler som smälter samman 

med det blå havet, Health & Social Club med co-working space, paddle court, gym och Spa för att främja komfort och 

hälsosam livsstil för hela familjen, allt i en bekväm miljö med 24-timmars säkerhet. 

  

Takvåningarna erbjuder diafana utrymmen medan fönster från golv till tak badar varje rum i naturligt ljus och gör det 

möjligt att sömlöst integrera inre och yttre utrymme så att du kan njuta av den magnifika utsikten över havet, 

soluppgången och solnedgången året runt. 

Exceptionell design och kvaliteter som inkluderar domotik med styrning av persienner och markiser, lampor, 

klimatkontroll, porslinsgolv, luftkonditionering, golvvärme, ett fullt utrustat Gunni & Trentino kök i öppen planlösning 

med bänkskiva av Corian och Gaggenou-apparater, som smälter samman med en rymlig matsal-vardagsrum.

Det finns tre rymliga sovrum. Ett med en walk-in closet och ett eget badrum, och två sovrum med inbyggda garderober 

och ett separat badrum. 

Varje rum i takvåningen har tillgång till en massiv terrass med en fantastisk privat pool, stort utrymme för att placera 

hängmattor och ett vackert chill-out område, perfekt för att njuta av de långa sommardagarna på La Costa del Sol.

         

Ligger bara 5 minuter från Esteponas centrum och bara 4 km från flera golfbanor som Doña Julia Golf, Club de Golf Finca 

Cortesín, Estepona Golf & Valle Romano. Denna utveckling erbjuder många fritids- och servicemöjligheter som Estepona 

Marina inom räckhåll, stormarknader, restauranger, elitutbildning, ett sjukhus, en hälsocentral och flera apotek.
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Dessutom ligger det mindre än 55 minuter från Málagas internationella flygplats och 60 minuter med bil från 

tågstationen Maria Zambrano Renfe. Det finns också viktiga turistenklaver i närheten, till exempel Puerto Banús, som 

ligger bara 20 minuter bort, och Marbellas historiska centrum, som ligger 30 minuter bort.

Utgångspriset för ditt drömhus är 1 900 000 euro.    
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Features:
Läge 

Beachfront 

Strandnära 

Nära till hamn 

Nära till affärer 

Nära till havet 

Nära till stan 

Nära skolor 

Nära småbåtshamn 

Urbanisation 

Front Line Beach Complex 

Väderstreck 

Söder 

Sydväst 

Skick 

Ny konstruktion 

Pool 

Gemensam pool 

Privat pool 

Inomhus pool 

Uppvärmd pool 

Klimatkontroll 

Luftkonditionering 

Varm A / C 

Kall A / C 

Centralvärme 

Golvvärme 

Utsikt 

Havsutsikt 

Utsikt strand 

Panorama utsikt 

Trädgårdsutsikt 

Utsikt pool 

Egenskaper 

Täckt terrass 

Hiss 

Inbyggda garderober 

Privat terrass 

Takterass 

Gym 

Bastu 

Spelrum 

Padel Tennis 

Förrråd 

Eget badrum 

Jacuzzi 

Domotik 

Möblering 

Ej möblerad 

Kök 

Fullt utrustad 

Trädgård 

Gemensam trädgård 

Anlagd trädgård 

Säkerhet 

Gated Complex 

Elektriska persienner 

Porttelefon 

Larmsystem 

24 timmars säkerhet 

Parkering 

Parkering under markplan 

Garage 

Mer än en parkering 

Gemensam parkering 

El, vatten, gas o telefon 

Elektricitet 

Drickbart vatten 

Telefon 

Kategori 

Beachfront 

Golf 

Fritidshus 

Investering 

Lyx 

Modernt 

Nyproduktion 
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