REF. MLG20833

€1,538,000 Pis - En venda

Pis d'obra nova de 4 dormitoris amb 68m² terrassa en venda a Centro / Malagueta
Espanya » Màlaga » Centro / Malagueta »
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.cat

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya

REF. MLG20833

€1,538,000 Pis - En venda

Pis d'obra nova de 4 dormitoris amb 68m² terrassa en venda a Centro / Malagueta
Espanya » Màlaga » Centro / Malagueta »

4

2

211m²

68m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

DESCRIPCIÓ

Esplèndid pis d&#39;estil contemporani en venda en una
exclusiva promoció d&#39;obra nova davant del mar a
Màlaga.
Màlaga és coneguda per combinar amb natura el tradicional amb el refinament
modern, i Living Tower es fa ressò amb la seva arquitectura única del segle XXI
centrada en la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient.
Aquesta promoció consta de 3 torres de 22 plantes cadascuna. Ofereix aquest pis de
quatre dormitoris amb vistes al mar i una superfície de 211 m² més una terrassa
privada de 68 m². L'habitatge s'ha dissenyat per maximitzar les meravelloses vistes i
la sensació d'amplitud i lluminositat.

lucasfox.cat/go/mlg20833

El disseny interior ha estat realitzat pel prestigiós estudi Beriestain. S'han creat
habitatges contemporànies i sostenibles amb acabats i materials exquisits, així com
colors clars i tocs de calidesa gràcies a la utilització de fustes d'alta qualitat.
A més, la promoció compta amb unes instal·lacions comunitàries com gimnàs,
solàrium, piscina infinita, bar a la piscina, oficina, espai de coworking, sala de jocs,
cinema, llar d'infants i spa, entre altres.
Cal notar que s'hauran d'adquirir dues places d'aparcament i un traster juntament
amb el pis per un cost addicional.
Un habitatge de disseny a estrenar a primera línia de platja en una urbanització que
ofereix un nivell de vida inigualable a Màlaga.
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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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