2 Slaapkamer
Appartement in
Estepona

186.960€

Ref: MVS-904

Type verkoop :

Nieuwbouw

Energie
certiﬁcaat :

In aanvraag

Slaapkamers :

2

Badkamers :

2

Zwembad
:

Gemeenschappelijk

Tuin :

Gemeenschappelijk

Opp. woning :

57m²

Opp. terras :

24m²

Luchthaven :

90 km

Oriëntatie
Diverse keuzes
:

Strand :

4 km

Uitzicht :

Golf & zee

Stad :

5 min

Parking :

Ondergrondse
garage

Golf :

1 min

Airco pre-installatie

Inbouwkasten

Internet & telefoon

Privé parkeerplaats

Terras

Zeezicht

Te koop Estepona - Eigentijdse appartementen in Estepona, Malaga, Costa del Sol
Dit exclusief wooncomplex in Estepona ligt aan de voet van Valle Romano Golf & Resort en is afgesloten om de veiligheid
van de bewoners te garanderen. Het herbergt in totaal 190 woningen met 1, 2, of 3 slaapkamers in 8 laagbouw blokken.
Het ontwerp bezit een strak en eigentijds lijn en er is heel veel aandacht besteed aan privacy. Elk appartement heeft een
ruim terras met panoramische uitzichten op de Middellandse Zee. De gelijkvloerse appartementen beschikken allen over
een private tuin. De penthouses genieten van een solarium, perfect om te genieten van de zonsondergangen van
Estepona.
Er zijn 2 gemeenschappelijke zwembaden aanwezig, een ﬁtnessruimte en mooi aangelegde tuinen met inheemse planten
en bomen. De units zijn ontworpen met oog voor detail en bezitten grote, moderne en functionele ruimtes. De grote
raampartijen zorgen ervoor dat het binnen-buitenleven volledig tot zijn recht komt. De glazen balustrades zorgen ervoor
dat het fenomenale zicht u niet ontnomen wordt.
Er is nog keuze van binnentimmerwerk, verfkleuren en het meubelpakket van de keuken heeft 3 opties.
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
• Vanaf € 186.960 voor een appartement met 1 slaapkamer en 1 badkamer
• Vanaf € 221.400 voor een appartement met 2 slaapkamers en 2 badkamers
• Vanaf € 269.100 voor een appartement met 3 slaapkamers en 2 badkamers
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