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REF. MRB21619

Preço sujeito a confirmação Apartmento - Vendido
Apartmento Excelentes condições Quartos à venda em Nueva Andalucía, Costa del
Sol
Spain »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660
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+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.pt Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Apartamento T3 completamente renovado e mobilado
com estacionamento subterrâneo, perto de lojas.

Este apartamento recém-reformado possui uma bela sala de estar com cozinha
compacta e três quartos, um deles com banheiro privativo. Da sala de estar, você
pode desfrutar de vistas incríveis do mar. O apartamento é entregue totalmente
mobiliado e o preço inclui um espaço de estacionamento subterrâneo, com fácil
acesso a partir da casa.

Está localizado em Nueva Andalucía, a 5 minutos do centro comercial Centro Plaza e a
10 minutos a pé de Puerto Banús. A urbanização tem uma arquitetura pitoresca típica
da Andaluzia, com jardins paisagísticos.

Esta casa é ideal para quem quer ir à praia a pé, além de lojas e restaurantes, com
todos os serviços nas proximidades.

lucasfox.pt/go/mrb21619

Jardim, Piscina, Elevador, Luz natural,
Estacionamento, Ar condicionado,
Cozinha equipada, Janelas de vidro duplo ,
Perto de transporte público ,
Próximo de escolas internacionais,
Segurança, Vistas

REF. MRB21619

Preço sujeito a confirmação Apartmento - Vendido
Apartmento Excelentes condições Quartos à venda em Nueva Andalucía, Costa del
Sol
Spain »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

3
Quartos  

2
wc

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.pt Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.pt/go/mrb21619
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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	Apartamento T3 completamente renovado e mobilado com estacionamento subterrâneo, perto de lojas.

