Nowe apartamenty z widokiem na morze (oﬀ plan)
Ref. 650A Cena 237 400 €
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Nowe osiedle apartamentów położone w odległości spaceru do plaży oraz sklepów, restauracji, barów czy
supermarketów. Dogodna lokalizacja inwestycji zapewnia nie tylko niesamowity widok na Morze Śródziemne, ale
również szybki i łatwy dojazd do zabytkowego centrum Estepony. Dodatkowym atutem jest też szeroka gama
możliwości spędzania wolnego czasu na otwartym powietrzu, na przykład grając w golfa na jednym ze znanych,
pobliskich pól golfowych, takich jak Doña Julia Golf, Finca Cortesín czy Valle Romano.
Osiedle składa się z 63 apartamentów z 2 i 3 sypialniami. Wszystkie apartamenty będą miały w pełni
wyposażone kuchnie i łazienki, własny ogród lub taras oraz miejsce parkingowe i komórkę lokatorską. W
strefach wspólnych osiedla mieszkańcy będą mogli korzystać z odkrytego basenu, siłowni oraz z pełnych bujnej
roślinności ogrodów.
Ceny od 229.000 € do 340.000 €
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