
UTHYRD

REF. MRBR37699

3 500 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Nueva Andalucia, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  29660

3
Sovrum  

2
Badrum  

190m²
Planlösning

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Magnifik rymlig 3-rumslägenhet att hyra, belägen på en
idealisk plats i Nueva Andalucia, Marbella.

Detta unika nya bostadskomplex i Puerto Banus har en slående modern, elegant
design. Den gemensamma poolen omgiven av trädäck och trädgårdarna med en
modern och sofistikerad tropisk design skapar en exklusiv atmosfär.

Denna rymliga lägenhet med 3 sovrum är där du kommer att göra dina
semesterminnen. Koppla av i de välskötta trädgårdarna, koppla av i poolen och njut
av avkopplande måltider på den möblerade utomhusterrassen i söderläge.

Lägenheten har ett fullt utrustat vardagsrum med öppen planlösning som
översvämmer fastigheten med ljus och rymd, ett utrustat kök och ett elegant
vardagsrum med möbler och färgglada tyger som skapar en sval men mysig miljö för
dig att varva ner i. Den stora och rymliga terrassen kommer att vara den idealiska
platsen att luta sig tillbaka och koppla av när som helst på dagen. Lägenheten
levereras komplett med lyxiga sängar och sängkläder av hotellkvalitet och en bekväm
och inbjudande känsla. Du hittar all lyx du behöver för att återställa och återställa
medan du ser färgglada solnedgångar från din trädgårdsterrass, när den svala brisen
driver upp från Medelhavet.

Inkluderat är en underjordisk parkeringsplats med hiss till din dörr.

Beläget på en idealisk plats för dem som vill omfamna kulturen och atmosfären i
livsstilen i centrala Puerto Banus. Det ligger nära den fantastiska småbåtshamnen
med sitt livliga nattliv, lyxiga butiker och världsberömda yachter. Stränderna ligger
bara 10 minuters promenad bort, och bekvämligheter som gourmetbutiker och
livsmedel ligger alla inom gångavstånd.

lucasfox.se/go/mrbr37699

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Portvakt, Hiss,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering, ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Säkerhet, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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