
REF. MRB37256

995.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 47m² terrassa en venda a Nueva Andalucía
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

124m²
Plànol  

47m²
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

Impressionant apartament recentment reformat amb 47
m² de terrassa amb àmplies vistes al mar i muntanya.
Venut fora de pla amb l'oportunitat de personalitzar.

Lucas Fox està encantat de presentar al mercat tres impressionants apartaments a La
Cerquilla, amb vistes panoràmiques al mar i a les muntanyes. Es tracta d'una
exclusiva comunitat residencial tancada situada a la zona de Nova Andalucia. La
popularitat d'aquesta zona prové dels clubs de golf dels voltants, com ara Los
Naranjos Golf, Aloha Golf i Las Brisas Golf.

Aquests apartaments estan actualment a la venda fora de pla i els preus comencen a
partir de 995.000 € i oscil·len fins als 1.295.000 €. La qualitat d'aquests apartaments
és simplement notable i els compradors apreciaran la distribució moderna de planta
oberta amb 3 habitacions i 3 banys.

En entrar al vostre apartament, descobrireu un passadís, a la dreta el dormitori 1 amb
bany privat i a l'esquerra un safareig amb un altre dormitori i un bany familiar.
Caminant més endavant, trobareu el vostre dormitori principal a la dreta amb
entrada de doble porta i inici del disseny de concepte obert. Consta de la vostra
cuina equipada amb electrodomèstics de gamma alta, zona de menjador i sala d'estar
amb portes de vidre retràctils de terra a sostre que obren l'espai a l'exterior i vistes.
Els residents gaudiran de l'espai de la terrassa posterior que consta de dues zones
d'estar i piscina privada.

La Cerquilla també ofereix una varietat de característiques per als seus residents.
Aquests inclouen una cuina exterior privada, un safareig independent i calefacció per
terra radiant. Així mateix, els residents disposen d'un garatge amb traster i accés al
seu pis amb ascensor. Les zones comunitàries consten de piscina i gimnàs.

Nueva Andalucía és la zona residencial ideal, perfecta per a les persones que
busquen una ubicació segura i ben comunicada a la Costa del Sol. Amb una varietat
d'immobles per triar i un gran ambient, la zona sovint és la primera opció per a
aquells que volen mudar-se.

La zona ofereix un estil de vida relaxant de fulla verda, suburbà i de luxe a una gran
varietat de nacionalitats. Marbella és un lloc popular durant tot l'any amb àmplies
avingudes arbrades i precioses viles.

Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.

lucasfox.cat/go/mrb37256

Vistes al mar , Piscina, Gimnàs,
Garatge privat, Ascensor, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster,
Sistema domòtic, Seguretat, Safareig,
Renovat, Obra nova, Interior,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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