
Villa in Casares Playa Price: 695,000 EUR

Reference: R4274878  Bedrooms: 3  Bathrooms: 2  Plot Size: 1010m  Build Size: 145m  Terrace: 344m2 2 2
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Location: Casares Playa
- Off-plan luksuriøse smarte hjem villaer med 3 soverom 

- Fantastisk panoramautsikt 

- Den høyeste standarden på konstruksjon og design

- Store terrasser med forskjellige områder for soling, bespisning og avslapning

- Anlagte hager    

- Fullt utstyrt kjøkken med hvitevarer fra Siemens

- Innebygde garderober

- Luftkondisjonert 

- Gulvvarme (valgfritt)

- Video inngangssystem

- Forinstallasjon av hjemmeautomatiseringssystem

- Privat evighetsbasseng 

- Privat parkeringsplass

- Kan tilpasses etter dine behov

- Nær alle fasiliteter 

En uavhengig, energieffektiv og bærekraftig bygget luksusvilla rett ved den vakre Casares golfbanen.

En unik moderne design, med innredning av høyeste kvalitet for å sikre funksjonalitet og optimal komfort.

Denne moderne, romslige, L-formede villaen med 3 soverom og 2 bad er på ett plan med et bebygd areal på 145 m² pluss 

60 m² overbygd terrasse og 284 m² avdekket terrasse. Det er også en stor overbygd og privat parkeringsplass.

De energieffektive vinduene fra gulv til tak lar deg nyte den vakre utsikten over golfbanen og området rundt og nyte 

rikelig med sollys i alle 3 soverommene og den romslige stuen med åpen planløsning.

Rommene fører direkte ut på terrassen hvor du kan nyte den attraktive anlagte hagen og ditt eget private 

svømmebasseng, og det er en nydelig liten bekk i enden av hagen.

Villaen har en takterrasse og tilbyr mange ekstrautstyr å velge mellom, for eksempel en utendørs kjøkkenkrok, pergola, 

boblebad og chill out-sone med solarium og dusj.

Villaen er designet for å bringe sollys og natur rett inn i hjemmet ditt ved hjelp av elementer som ønsker deg velkommen 

til et fredelig rom og skaper en følelse av harmoni og velvære.

Det er også mulighet for å tilpasse designelementer, legge til ekstra plass og velge ekstrautstyr for å møte dine spesifikke 

behov og ønsker.

Villaen ligger bare en kort kjøretur fra Estepona og La Duquesa Marina og ligger innen gangavstand fra Casares Costa 

Golf Club.

Nyt en fottur eller sykkeltur langs de naturskjønne naturstiene i det omkringliggende landskapet, besøk de gylne 

sandstrendene bare 1,7 km unna, eller nyt de 5-stjerners fasilitetene til det berømte Finca Cortesin, et av de beste 

hotellene på Costa del Sol.

Ikke gå glipp av denne unike muligheten! Villa med 3 soverom for 695 000 euro
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Features:
Innstilling 

Mot golfbane 

Nær golf 

Nær havnen 

Nær butikker 

Nær sjøen 

Nær byen 

Nær havn 

Tilstand 

Nybygg 

Basseng 

Privat 

Klimakontroll 

Klimaanlegg 

Oppvarming A/C 

Kjøling A/C 

Utsikt 

Golf 

Panorama 

Hage 

Basseng 

Egenskaper 

Dekket terrasse 

Innebyggede garderober 

Private terrasse 

Solarium 

WiFi 

Eget bad 

Doble vinduer 

Møbler 

Valgfritt 

Kjøkken 

Fullt utstyrt 

Hage 

Privat 

Opparbeidet 

Sikkerhet 

Porttelefon 

Parkering 

Dekket 

Mer enn én 

Privat 

Redskap 

Elektrisitet 

Drikkevann 

Telefon 

Fotovoltaiske solcellepaneler 

Kategori 

Golf 

Ferieboliger 

Investering 

Luksus 

Utenom plan 

Samtidsmusikk 

Nytt Prosjekt 
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