2 Slaapkamer
Appartement in
Estepona

109.370€

Ref: MVS-902

Type verkoop :

Nieuwbouw

Bouwjaar :

2019

Energie
certiﬁcaat :

In aanvraag

Slaapkamers :

2

Badkamers :

2

Zwembad
:

Gemeenschappelijk

Tuin :

Gemeenschappelijk

Opp. woning :

70m²

Opp. terras :

30m²

Luchthaven :

50 min

Oriëntatie
Oosten
:

Strand :

5 min

Uitzicht :

Zeezicht

Stad :

5 min

Parking :

Ondergrondse
garage

Golf :

1 min

Snel Internet & telefoon

Zeezicht

Wandelafstand dorp

Pre-installatie airco

Inbouwkasten

Keukenelektro

Garage

Dichtbij strand

Te koop Valle Romano, Resort Style Living - Een prachtig gloednieuw privaat woonproject ontworpen rond een wereldberoemde
golfbaan met 2 en 3 slaapkamer frontline golf appartementen, duplexen en penthouses, alsook halfvrijstaande villa’s, op een
fantastische locatie op loopafstand van het exclusieve clubhuis van de golfclub, met een reeks van 5-sterren faciliteiten, zoals een
restaurant, sauna, pro-shop en driving range.
Een oase van rust, op slechts 5 minuten rijden van het strand en het levendige stadscentrum van Estepona.
Alle woningen hebben dezelfde speciﬁcaties en afwerking met elk een iets andere indeling en grootte, aangelegde tuinen (privé tuin
voor de begane grond appartementen) en gezamenlijke zwembaden.
Met dank aan een geweldige verhoogde ligging genieten de woningen binnen het resort Villa Romano van prachtige uitzichten op de
omliggende Golf Courses, de bergen, natuur en de Middellandse zee
Ideaal gelegen: Strand: 5 minuten rijden – Estepona Stadscentrum: 5 minuten rijden – Puerto Banus en Marbella: 15 minuten rijden.
De premium standaardafwerking kan u vinden in lichtgepolijste marmeren vloeren, de donker muurtegels in de badkamers en de
stijlvolle gedeeltelijk uitgeruste keukens compleet met apparatuur. Elke woning is verder uitgerust met de nieuwste
energiebesparende zonnepanelen en handige video telefoons en individueel gecontroleerde warme en koude airco-units. Al de
woningen hebben een eigen parkeerplaats in de ondergrondse garage.
Estepona zelf heeft een breed scala aan diensten zoals ziekenhuis, scholen, grootwarenhuizen, apotheken, enz. Tevens zijn er tal
van recreatieve activiteiten nl golfclubs, winkelcentra, bioscopen, jachthaven, restaurants enz…Lees hier meer over Estepona
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