
REF. MRB38376

771.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 10m² terrassa en venda a East Marbella
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29602

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

151m²
Plànol  

10m²
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

Pis de 3 habitacions a la primera planta, forma part de
l'espectacular projecte d'obra nova situat al cor de
Marbella, a només 50 metres del passeig marítim, platja i
club nàutic esportiu.

ABU 14 és un projecte espectacular situat al cor de Marbella, a només 200 metres del
passeig marítim. El fabulós edifici, amb un disseny impressionant, té un total de 5
plantes i 16 apartaments i àtics de 2 i 3 habitacions, amb superfícies que van des dels
124 m² fins als 186 m².

A l'interior, el pis comptarà amb grans terres de gres porcelànic, fusteria d'alumini de
terra a sostre d'alta qualitat, cuines de disseny amb illes, banys amb lavabos d'alta
gamma, sistema de climatització aerotèrmica, terra radiant i domòtica.

L'apartament de 3 habitacions serà totalment personalitzable segons els gustos de
cada client, oferint un ampli ventall d'acabats i millores.

Cada apartament disposarà d'una plaça d'aparcament a l'aparcament subterrani i
d'un traster. A més, l'edifici inclourà un gimnàs i una zona de coworking a disposició
dels propietaris.

lucasfox.cat/go/mrb38376

Terrassa, Ascensor, Aparcament, Traster,
Seguretat, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Armaris encastats, 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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	Pis de 3 habitacions a la primera planta, forma part de l'espectacular projecte d'obra nova situat al cor de Marbella, a només 50 metres del passeig marítim, platja i club nàutic esportiu.

