Ekskluzywny butikowy projekt: luksusowe apartamenty w pierwszej linii w
Esteponie
Ref. 534A Cena 670 000 €

2

2

111.29m2

36.24m2

To ekskluzywny butikowy kompleks luksusowych apartamentów położonych w pierwszej linii plaży i blisko
centrum Estepony.
Tylko 14 wyjątkowych apartamentów i spektakularnych penthouses, oferujących prywatność i niesamowite
panoramiczne widoki. Projekt został wprowadzony na rynek z przyznanym już pozwoleniem na budowę, więc
budowa rozpocznie się na początku 2020 roku.
Wysokiej jakości materiały i wykończenia tworzą komfortową atmosferę. Każdy apartament oferuje przestronne i
jasne wnętrza. Naturalne światło zalewa otwarte przestrzenie mieszkalne łącząc części wewnętrzne i
zewnętrzne. Wszystkie materiały zostały bardzo starannie wybrane. Kuchnie będą eleganckie i funkcjonalne, a
ich minimalistyczny design zgodny z nowoczesnym stylem mieszkań. Ogrzewanie podłogowe w każdym
mieszkaniu, klimatyzacja ciepło / zimno - wszystko zasilane aerotermią.
Do każdego mieszkania będą należały dwa miejsca w parkingu podziemnym i komórka lokatorska.
Duże tarasy zewnętrzne z prywatnymi basenami, niezakłócony widok na morze z salonu, tarasu i głównej
sypialni. Morska bryza, przepiękne zachody słońca i łagodny dźwięk fal gwarantują niezapomniane chwile,
którymi można się dzielić z rodziną i przyjaciółmi.
W częściach wspólnych znajdą się: siłownia, duże baseny wewnętrzny i zewnętrzny, sauna i łaźnia turecka.
Położona w pobliżu portu, centrum miasta i tuż przy plaży, ta inwestycja jest niewątpliwie wyjątkową propozycją.
Ceny od 670.000 EUR do 3.500.000 EUR.
Dream Property Marbella - Centro de Negocios Melior Vasari

Jeśli podoba Wam się projekt
i chcielibyście poznać więcej szczegółów, czekamy na kontakt.
Marbella - Urb. La Alzambra, Local 3 - 1 29660 Nueva Andalucía - Marbella Málaga
Tel.: +34 673 734 211 - Email: info@dreamproperty.es - Web: http://www.dreamproperty.es
Precio no incluye gastos ni tributos. Gastos adicionales por parte del comprador: Impuesto Sobre Transmisiones (8% hasta 400.000€, 9% de 400.000 a 700.000€ y 10% a partir de 700.000€), Actos Jurídicos
Documentados 1,5% sobre el precio de compra, gastos de registro y notaría. Ficha informativa a su disposición en nuestra oﬁcina según Decreto 218/2005 de 11/Oct.
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