Ekskluzywny kompleks osiedlowy w Esteponie
Ref. 636A Cena 245 000 €
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Ekskluzywny, zamknięty kompleks mieszkaniowy składający się z 90 apartamentów z 1, 2 i 3 sypialniami,
położony w uprzywilejowanej lokalizacji, w pieszej odległości od jendego z najstarszych pól golfowych w
okolicach Estepony.
Design apartamentów pozwala w pełni wykorzystać przestronne, otwarte wnętrza oraz połaczone z nimi w
harmonijny sposób duże tarasy. Dzięki poułdniowo zachodniej orientacji przez wielkoformatowe okna wnętrza
mieszkań będą wypełniać promienie popołudniowego słońca. W częściach wspólnych osiedla, wśród zieleni
ogrodów, znajduje się wiele instalacji zachęcających całą rodzinę do aktywności na świeżym powietrzu, takich
jak 2 odkryte baseny, boisko sportowe oraz klub towarzyski do zajęć rekreacyjnych lub sportowych.
Wszystkie apartamenty mają garaż i komórkę lokatorską.
Ta wyjątkowa inwestycja to doskonałe miejsce, aby cieszyć się spokojem, korzystając jednocześnie z możliwości
aktywnego spędzania czasu na łonie natury, w niewielkiej pieszej odlegości od miejscowych pól golfowych i
fantastycznych lokalnych plaż
Ceny od 150.000 EUR do 256.000 EUR

W celu uzyskania dalszych informacji - skontaktuj się z nami

Dream Property Marbella - Centro de Negocios Melior Vasari
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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