Luksusowe osiedle w pierwszej linii plaży w New Golden Mile, Estepona,
Hiszpania
Ref. 491A Cena 792 000 €
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Osiedle składa się z 30 apartamentów, 6 bungalowów i 2 willi. Zaprojektowane przez światowej sławy SB
Architects, których portfolio i projekty doskonale pasują do południowo hiszpańskiego stylu życia. Na terenie
kompleksu znajdują się dwa baseny, jacuzzi i korty do tenisa i padla oraz siłownia. W projekcie uwzględniono
również parking podziemny (z dodatkowym parkingiem dla gości). Osiedle zamknięte z 24 godzinną ochroną.
Budowa rozpoczęła się w 2019 r. dzięki wsparciu dużego funduszu inwestycyjnego zarządzającego projektami o
wartości 800 mln euro.
Przewidziany czas zakończenia budowy - 2 trymestr 2022 (początek)
Apartamenty posiadają 2, 3 lub 4 sypialnie. Bungalowy mają 5 sypialni, a wille 6 sypialni. Wszystkie
nieruchomości w urbanizacji posiadają tarasy na świeżym powietrzu, współczesne kuchnie na planie otwartym z
wysokiej jakości armaturą i wyposażeniem. Budynki będą miały pięknie zagospodarowane ogrody i
panoramiczny widok na morze z większości nieruchomości ze względu na tak uprzywilejowaną lokalizację.
To osiedle położone jest w okolicy zwanej "New Golden Mile" pomiędzy Marbellą i Esteponą, zaledwie 7 minut od
Puerto Banus, na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol. Kompleks znajduje się w pierwszej linii morza, w pobliżu
pól golfowych, sklepów, barów i restauracji.
Ceny od 792.000 do 3.960.000 EUR.
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