Nowoczesne mieszkania w Esteponie
Ref. 493A Cena 352 000 €
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Osiedle mieszkaniowe oferuje łącznie 187 mieszkań: jedno-, dwu-, trzy- lub czteropokojowych rozmieszczonych
w trzech różnych przestrzeniach mieszkalnych o awangardowym stylu, który wtapia się w otoczenie, zaledwie
kilka minut od plaży, centrum miasta i portu w Esteponie.
Jego orientacja południowo-wschodnia pozwala maksymalnie wykorzystać naturalne światło, a jego usytuowanie
na wzniesieniu oferuje wspaniałe widoki na morze i / lub miasto z dużych tarasów, które zostały zaprojektowane
tak, aby połączyć mieszkania z pięknem ich otoczenia.
Każda przestrzeń mieszkalna ma przyjemne części wspólne, w tym ogrody i basen komunalny. Centralna
inwestycja oferuje również wyjątkowy kryty basen oraz w pełni wyposażoną siłownię. Ponadto oferuje 245
miejsc parkingowych i 171 komórek lokatorskich na poziomie garażu.
Położenie na wzniesieniu oferuje piękne widoki na zatokę Estepona i plaże rozciągające się zarówno w kierunku
Marbelli, jak i Sotogrande.
Osiedle mieszkaniowe zostało świadomie zlokalizowane w uprzywilejowanym obszarze, który umożliwia
dołączenie do głównych szlaków komunikacyjnych w zaledwie kilka minut. Punkty odniesienia dla turystów,
takie jak Marbella i Puerto Banús, pola golfowe i centra handlowe znajdują się w odległości poniżej 20 minut.
To osiedle ma wszystko, czego potrzebujesz, aby w pełni cieszyć się stylem życia Costa del Sol.
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