
VENDIDO

REF. MRB9424

945.000 € Apartmento - Vendido
Apartmento Nova construção Quartos with 77m² Jardim à venda em Nueva
Andalucía
Spain »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

2
Quartos  

2
wc  

141m²
Plano  

77m²
Jardim

+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

Apartmentos à venda in Nueva Andalucía, Costa del Sol

Localizado entre belos jardins paisagísticos com 2 piscinas exteriores, encontramos
esta magnífica promoção de nova construção de baixa densidade com mais de 50
apartamentos e coberturas espectaculares distribuídos em 9 moradias, todas com
magníficas vistas sobre o Vale do Golfe e o Mediterrâneo. Também oferece um clube
comunitário para os moradores, com piscina coberta e academia e área de spa.

Cada moradia tem entre 5 e 7 casas de 90-284 m² e 2-5 quartos, todos com terraços
semi-cobertos com vistas espectaculares sobre o ambiente natural envolvente.
Vários dos pisos do jardim também têm piscinas privadas, e os sótãos são
especialmente espaçosos. Além disso, há lugares de estacionamento e grandes salas
de armazenamento.

As casas foram concebidas num estilo clássico intemporal, com interiores luminosos
e espaçosos, cozinhas modernas, amplas áreas de dia e elegantes casas de banho
com banheiras isentas, bases de duche e belos acabamentos em mármore marfim.
Estas casas exclusivas desfrutam de acabamentos da melhor qualidade das marcas
líderes e permitem-lhe desfrutar de um estilo de vida luxuoso num enclave idílico na
Costa del Sol.

Entre em contato com nossa equipe de vendas para obter mais informações sobre
essa promoção excepcional de novas construções com uma data de conclusão
prevista para o final de 2019.

Destaques

Jardins paisagísticos com piscinas e instalações do clube
Mais de 50 unidades com 2-5 quartos
Vistas panorâmicas do vale do golfe e do Mediterrâneo
Excelente localização perto de Puerto Banús
Acabamentos de luxo e design interior elegante
Lugares de estacionamento e arrecadações

lucasfox.pt/go/mrb9424

Vistas ao mar , Jardim, Piscina, Terraço,
Estacionamento, Alarme, Aquecimento,
Ar condicionado, Armários empotrados ,
Varanda
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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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