
Fristående villa in Estepona Price: 895 000 EUR

Reference: R4274884  Bedrooms: 3  Bathrooms: 4  Plot Size: 587m  Build Size: 193m  Terrace: 180m2 2 2
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Location: Estepona
- Lyxiga smarta villor med 3 sovrum 

- Gångavstånd till stranden

- Hisnande panoramautsikt 

- Högsta standard för konstruktion och design

- Stora terrasser med olika områden för solbadning, middagar och avkoppling.

- Anlagda trädgårdar    

- Fullt utrustat kök med Siemens-apparater

- Monterade garderober

- Luftkonditionering 

- Golvvärme (tillval)

- Videoövervakningssystem

- Förhandsinstallation av hemautomationssystem

- Privat infinitypool 

- Privat parkering

- Kan anpassas efter dina önskemål

- Nära till alla bekvämligheter 

En oberoende, energieffektiv och hållbart byggd lyxvilla med en unik modern design med utrustning av högsta kvalitet 

för att säkerställa funktionalitet och optimal komfort.

Detta hem med 3 sovrum, 3,5 badrum har en byggd yta på 193 m² över två nivåer, plus 80 m² täckta terrasser och 100 m² 

oskyddad terrass. De energieffektiva fönstren från golv till tak gör att du kan njuta av den vackra havsutsikten och njuta 

av rikligt med solljus i alla 3 sovrummen och i det rymliga vardagsrummet med öppen planlösning.

Rummen leder direkt ut till en terrass där du kan njuta av den attraktiva anlagda trädgården och din egen pool, antingen 

privat eller med vänner och familj!

Det finns också en stor täckt och privat parkeringsplats.

Villan är utformad för att föra solen och naturen direkt in i ditt hem med hjälp av element som välkomnar dig in i ett 

fridfullt utrymme och skapar en känsla av harmoni och välbefinnande. 

Det finns också möjlighet att anpassa, inte bara designelement utan även tillagda utrymmen och valfria extrafunktioner 

för att uppfylla dina specifika behov och önskemål.

Villan ligger bara 800 meter från stranden, omgiven av natur och nära ett urval av golfbanor. Det är en kort bilresa till 

Estepona i öster och La Duquesa Marina i väster. Det berömda Finca Cortesin, ett av de bästa 5-stjärniga hotellen på 

Costa del Sol, ligger en kort bilresa bort.

Missa inte denna unika möjlighet! Villa med 3 sovrum för 895 000 euro
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Features:
Läge 

Strandnära 

Nära till hamn 

Nära till affärer 

Nära till havet 

Nära till stan 

Nära skolor 

Nära småbåtshamn 

Urbanisation 

Väderstreck 

Söder 

Sydväst 

Väst 

Skick 

Ny konstruktion 

Pool 

Privat pool 

Klimatkontroll 

Luftkonditionering 

Varm A / C 

Kall A / C 

Utsikt 

Havsutsikt 

Bergsutsikt 

Panorama utsikt 

Trädgårdsutsikt 

Utsikt pool 

Egenskaper 

Täckt terrass 

Inbyggda garderober 

Privat terrass 

Takterass 

Tvättstuga 

Eget badrum 

Dubbelglas 

Fiber 

Möblering 

Valfri 

Kök 

Fullt utrustad 

Matsal 

Trädgård 

Privat 

Anlagd trädgård 

Lätt underhåll trädgård 

Säkerhet 

Porttelefon 

Parkering 

Täckt parkering 

Mer än en parkering 

Privat parkering 

El, vatten, gas o telefon 

Elektricitet 

Drickbart vatten 

Telefon 

Solcellspaneler 

Kategori 

Fritidshus 

Investering 

Lyx 

Off Plan 

Modernt 

Nyproduktion 
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