
REF. MRB34352

525.000 € Pis - En venda
Pis de 3 dormitoris amb 100m² terrassa en venda a East Marbella, Costa del Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29602

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

125m²
Plànol  

100m²
Terrassa

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.cat Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Fantastic 3-bedroom apartment a un nou boutique
projecte s magnificent panoramic views i llargues terres
en la seva àrea dels Monteros, Marbella, just 10 minuts a
l'any amb Sandy beaches i Marbella's old town.

Attractive apartment with balanced layout and open areas that have been equipped
with first-rate quality materials.

The feeling of spaciousness in the rooms je highlighted by the continuity between
the terrace and the living room, which the owner can customize to their own test by
choosing in-between several options in kitchens, floors, and bathrooms.

Aquest apartment menja garaged parking space and storage room.

Comunal àrees a MedBlue són sopars i include pool bar, gym with outdoor terrace,
multipurpose room, spa and co-working space.

lucasfox.cat/go/mrb34352

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina coberta , Piscina, Spa,
Gimnàs, Ascensor, Terres de marbre,
Llum natural, Aparcament, Seguretat,
Obra nova, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

REF. MRB34352

525.000 € Pis - En venda
Pis de 3 dormitoris amb 100m² terrassa en venda a East Marbella, Costa del Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29602

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

125m²
Plànol  

100m²
Terrassa

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.cat Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/mrb34352
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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	Fantastic 3-bedroom apartment a un nou boutique projecte s magnificent panoramic views i llargues terres en la seva àrea dels Monteros, Marbella, just 10 minuts a l'any amb Sandy beaches i Marbella's old town.

