Fantastyczna willa z panoramicznym widokiem na morze i góry w El
Padron, Estepona, Costa del Sol, Hiszpania
Ref. 463V Cena 1 200 000 €
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Fantastyczna willa z panoramicznym widokiem na morze i góry! Zaprojektowana, aby cieszyć się
spektakularnymi widokami z każdego pokoju. 5 sypialni, 4 łazienki, o powierzchni zabudowy 434,53 m2 i terenu
1695 m2. Przestronny dom rodzinny położony na wzgórzach Estepony, w El Padrón, naprzeciwko hotelu
Kempinski i Laguna Village. Znajduje się zaledwie kilka minut od plaży, i od centrum miasta. Idealna dla kogoś,
kto lubi spokój i ciszę naturalnego środowiska w połączeniu ze spektakularnymi panoramicznymi widokami na
morze, ale także chce być blisko miasta Estepona. Niesamowita lokalizacja w kompleksie, otoczona pięknym
krajobrazem. W osiedlu, które czerpie wodę ze studni i dostarcza wysokiej jakości wodę pitną. Dom ma orientcję
na południe, południowy wschód i południowy zachód. Na parterze znajduje się przestronny salon i jadalnia, w
pełni wyposażona kuchnia, toaleta, pralnia i pokój do gier. Bezpośredni dostęp do ogrodów i basenu. Dwa
miejsca parkingowe w garażu. Na piętrze: główny pokój z łazienką i dodatkowy pokój. Poziom parteru / ogrodu:
pokój dla gości i dwa pokoje ze wspólną łazienką. Marmurowe podłogi. Klimatyzacja Zimno / ciepło. Całkowicie
odnowiony. Część dobudowy domu jest w trakcie legalizacji.
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