Luksusowe partamenty w Estepona, Hiszpania
Ref. 402A Cena 1 850 000 €
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Luksusowe życie nad morzem!
Ta ekskluzywna inwestycja znajduje się tam, gdzie morze spotyka się z brzegiem, idealnie zlokalizowana, aby
cieszyć się sztuką, kulturą i gastronomią regionu. Mieszkańcy mają także łatwy dostęp do szerokiej oferty
rozrywkowej na wybrzeżu Costa del Sol oraz możliwości uprawiania każdego rodzaju sportu, w tym
kilkudziesięciu pól golfowych w najbliższej okolicy. Natura, rozrywka, gastronomia i sport w jednej koncepcji.
Budynek ten znajduje się tuż przy nadmorskiej promenadzie, lśniącej latarni, która przyciąga wzrok do tej
ekskluzywnej części wybrzeża Costa del Sol.
Ta innowacyjna koncepcja niewątpliwie wyznaczy nowy architektoniczny punkt odniesienia na wybrzeżu, które
osiągnęło już zasłużoną światową sławę.
36 apartamentów różnych typów o różnych układach, zaprojektowanych tak, aby sprostać wymaganiom
najbardziej wymagających klientów. A wszystko z jednym wspólnym mianownikiem: jakość.
Ekskluzywność można oddychać w całym budynku od momentu przekroczenia progu.
Jego położenie nad samym morzem oferuje przywilej życia na plaży przez cały rok. Światło, design i przestrzeń
łączą się w apartamentach, w których pojęcie luksusu oznacza o wiele więcej niż tylko najwyższą jakość i
doskonałe usługi.
36 ekskluzywnych apartamentów z przestronnymi tarasami, które spełniają wymagania najbardziej
wymagających klientów.
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