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Ref: 071

Primera línia de la platja. Vistes al mar, Estepona.
Casa en venda in Centro (Estepona)

Descripció
Residencial de luxe a primera línia de mar, tres, quatre i cinc dormitoris, des de 319 m2 fins a 449 m2, incloent el soterrani, terrasses i
solàrium. Projecte amb 50 habitatges amb disseny contemporani. Terrassa privada amb jacuzzi, pèrgola, coberta de planta flotant i zona de
barbacoa. A més del seu propi garatge subterrani, amb accés directe a la casa a través d'una gran zona de servei, així com places
d'aparcament comunes per als hostes.
Les cases disposen de llar de foc, sistema de calefacció sota terra (sistema d'aigua a les zones d'estar i dormitoris, i elèctric als banys), aire
condicionat de fred i calor, armaris interiors vestits, a més de sistemes domòtics d'home home.
Espais comuns amb grans zones de bany (piscina de 50 m2, piscina infinita i infantil a l'aire lliure). Un circuit spa amb piscina climatitzada,
aigua de gel, sauna, bany turc i un gimnàs totalment equipat.
També dues zones chill-out, llits de platja, cascades i altres recursos aquàtics dispersos per tot l'interior de pistes, places i jardins... tot dins
d'un recinte controlat de seguretat.

Característiques
General

Equip

apariat
3 Plantes
1 Saló
3 Dormitoris
2 Banys
1 Lavabo
3 Terrassas (126 m2)
Rentador
Garatge independent
Mascotes
Fumadors

Piscina
Jardins
Xemeneia
Terra radiant
Cuina moblada
Electrodomèstics
Telèfon
Wifi

Qualitats
Sòl de ceràmica
Envidrament doble

Superfícies
Construïda: 266 m2
Útil: 242 m2

Seguretat
Servei de vigilància

Estat
Any de construcció: 2020
Per estrenar

Subministraments
Aigua
Llum

Preu

1.450.000 €
5,451 €/m2

Qualificació energètica
En tràmit

Situació
Urbanització
Exterior
1ª Línea de platja
Orientació sud-oest
Vistes al mar

A prop de
Escoles
Hospitals
Comerços
Restaurants
Oci
Zones esportives
Camps de golf
Zones verdes

Situació i Entorn

Dades de contacte
Marbellissima
+34 952 789 974
costadelsol@marbellissima.com
Avda. Ramon y Cajal, 3, 29601, Marbella (Málaga)
marbellissima.com

