
VENUT/UDA

REF. MRB36948

Preu a consultar Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 38m² terrassa en venda a Nueva
Andalucía
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

128m²
Plànol  

38m²
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

Ampli apartament de 3 habitacions amb vistes obertes al
mar. Aquesta encantadora casa es troba a la luxosa
residència tancada d'Azahar, a l'exclusiva zona de la
Cerquilla, Nova Andalucia.

Aquest meravellós apartament amb jardí de 3 dormitoris té un disseny modern i
sofisticat amb els millors materials i va ser construït amb alts estàndards i ofereix un
ambient relaxat.

A causa de les finestres panoràmiques de vidre, l'apartament rep molta llum natural.
L'esquema de colors es basa en un blanc impecable i un gris sofisticat com a teló de
fons neutre. L'apartament disposa d'una sala d'estar i menjador combinada, una
cuina blanca i elegant de planta oberta, tres habitacions grans, dos banys moderns i
un fantàstic balcó amb accés directe al jardí. Imagina despertar-te al teu magnífic
pati, prenent el teu cafè del matí mentre admira la vista serena del mar i la vall.

Azahar de Marbella és un desenvolupament residencial d'avantguarda al cor de Nova
Andalusia. Són 42 habitatges en total, entre apartaments i àtics amb acabats d'alta
gamma. Hi ha a disposició dels residents una varietat de meravelloses comoditats al
lloc. Una piscina, un spa amb sauna, bany turc, jacuzzi i gimnàs es troben entre les
atraccions. Tot el que puguis necessitar està just fora de la teva porta. El preu inclou
dos trasters i dues places de garatge.

Si us plau, no dubti en contactar amb nosaltres per obtenir més informació.

lucasfox.cat/go/mrb36948

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Ascensor,
Terres de marbre, Aparcament,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Alarma, Aire condicionat
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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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