
LLOGAT/ADA

REF. MRBR37699

3.500 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en lloguer a Nueva Andalucía
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

190m²
Plànol

+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

Magnífic pis ampli de 3 habitacions de lloguer, situat en
un lloc ideal a Nueva Andalucia, Marbella.

Aquest nou complex residencial únic a Puerto Banús presenta un disseny
sorprenentment contemporani i elegant. La piscina comunitària envoltada de
cobertes de fusta i els jardins amb un disseny tropical modern i sofisticat creen un
ambient exclusiu.

Aquest ampli apartament de 3 dormitoris és on faràs els teus records de vacances.
Relaxeu-vos als jardins cuidats, relaxeu-vos a la piscina i gaudiu d'àpats tranquils a la
terrassa exterior moblada orientada al sud.

L'apartament compta amb una sala d'estar de planta oberta totalment equipada que
inunda la propietat de llum i espai, una cuina equipada i una zona d'estar elegant
amb mobles i teixits de colors que creen un entorn fresc però acollidor per relaxar-
se. La terrassa gran i espaiosa serà el lloc ideal per seure i relaxar-se a qualsevol
hora del dia. L'apartament inclou llits i llençols de qualitat d'hotel de luxe i un
ambient còmode i acollidor. Trobareu tots els luxes que necessiteu per restablir i
restaurar mentre observeu les postes de sol de colors des de la terrassa del vostre
jardí, mentre la fresca brisa puja des del mar Mediterrani.

Inclou una plaça d'aparcament subterrani amb ascensor fins a la vostra porta.

Situat en un lloc ideal per a aquells que busquen abraçar plenament la cultura i
l'ambient de l'estil de vida al centre de Puerto Banús. És a prop del fabulós port
esportiu amb la seva animada vida nocturna, botigues de luxe i iots de fama mundial.
Les platges es troben a només 10 minuts a peu i a poca distància a peu hi ha serveis
com ara botigues gurmet i queviures.

lucasfox.cat/go/mrbr37699

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Servei de consergeria , Ascensor,
Terres de marbre, Llum natural,
Edifici modernista, Aparcament, Vistes,
Sistema domòtic, Seguretat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó, 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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