
VENUT/UDA

REF. MRB38952

1.400.000 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 90m² de jardí en venda a Quinta, Costa del
Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  La Quinta »  

3
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

280m²
Plànol  

81m²
Terrassa  

90m²
Jardí

+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

Apartament de 3 habitacions a Sabinas: Ofereix 3
habitacions i 4 banys: una nova promoció a Real de La
Quinta amb unes vistes sublims, una ubicació
impressionant i els serveis suprems que ofereix Real de
La Quinta Residential Country Club Resort.

Increïble últim apartament de 3 habitacions i 3 banys a la planta baixa amb una
àmplia sala d'estar, cuina americana i safareig independent, principal amb bany
privat. La propietat té unes vistes impressionants al mar. És a prop de totes les
característiques del La Quinta Residential Country Club Resort.

La construcció de Sabinas es proposa en quatre fases, corresponents als 4 nivells
diferents de la primera posició de vessant sobre la qual s'assentarà. La fase I
constarà de 39 apartaments distribuïts en 4 edificis de poca alçada que ofereixen una
combinació d'apartaments, plantes baixes amb jardins i àtics dissenyats per oferir els
avantatges de la vida d'una sola planta juntament amb solàriums al terrat per
permetre una vida plena de sol al màxim.

A més, 2 places d'aparcament i 1 traster estan inclosos en el preu.

Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre
aquesta propietat.

lucasfox.cat/go/mrb38952

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament, Vistes,
Traster, Seguretat, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
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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