REF. MLG34954

485.000 € Pis - En venda

Pis d'obra nova de 2 dormitoris amb 115m² de jardí en venda a Centro / Malagueta
Espanya » Màlaga » Centro / Malagueta » 29640
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+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.cat

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya

REF. MLG34954

485.000 € Pis - En venda

Pis d'obra nova de 2 dormitoris amb 115m² de jardí en venda a Centro / Malagueta
Espanya » Màlaga » Centro / Malagueta » 29640

2

2

208m²

19m²

115m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Terrassa

Jardí

DESCRIPCIÓ

Lomas del Higueron és una promoció d'obra nova amb
pisos, cases i àtics en venda a un Resort de 5 estrelles, a
la millor zona de la Costa del Sol.
Las Lomas del Higuerón és un projecte residencial molt ambiciós, concebut per
poder satisfer les expectatives de tots els propietaris, on s'ha cuidat fins a l'últim
detall perquè pugui trobar la seva llar de somni.
La promoció se situa a Higuerón Resort, el resort més exclusiu de la Costa del Sol,
amb l'hotel de 5 estrelles Higuerón Hotel. Un resort on s'ha pensat amb detall
acuradament per oferir una experiència multisensorial i un viatge a través dels
aspectes culturals, culinaris i artístics de Màlaga. Als seus 10 restaurants, podrà fer
un tour gastronòmic, amb menjars de tot el món, on el sabor sempre és el
protagonista.
Al Higuerón Spa entrarà a un refugi de pau, harmonia i benestar, que ofereix tota
mena de tractaments tant per a la cura facial com corporal. Amb més de 30 jets que
garanteixen la millor desconnexió. A la vostra disposició es trobarà un equip
especialitzat en pentinats i arranjaments, per a cada ocasió necessària.
Al premiat Higuerón Sport Club podrà desenvolupar un estil de vida actiu. Un
ambient exclusiu creat en la combinació perfecta d´instal·lació a l´aire lliure amb
pistes de diversos esports com el pàdel, tennis, bàsquet, voleibol. I un gimnàs de 700
m² amb la tecnologia més avançada, així com una varietat d'activitats de grup com
ara zumba, spinning i pilates.
A més, podreu sentir la Mediterrània als vostres peus a la platja davant del Higuerón
Beach Club, l'únic club de platja privat a Màlaga. Tindrà accés a una àrea exclusiva on
reconnectar i gaudir del so de les onades, la sorra i el sol.

lucasfox.cat/go/mlg34954
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Piscina climatitzada,
Piscina coberta, Terrassa, Jacuzzi,
Pista de tennis, Spa, Garatge privat,
Gimnàs, Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Pista de pàdel, Sostres alts,
Aparcament, Edifici modernista,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Barbacoa, Biblioteca, Calefacció,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
Llar de foc, Llicència turística,
Muntacàrregues, Obra nova, Parc infantil,
Plafons solars, Renovat,
S'accepten mascotes , Safareig, Sala de jocs,
Saló de bellesa , Saló gourmet, Seguretat,
Sistema domòtic, Traster, Vestidor, Vistes,
Zona chill-out

Finalment, podreu descobrir Higuerón Yachts, que ofereix l'experiència única de
navegar pel mar Mediterrani quan vulgueu.
La promoció inclou una edificació plurifamiliar en bloc obert amb un total de 160
pisos, viles amb jardins i àtics dissenyats amb l'estil arquitectònic més modern. Es
distribueix en 8 mòduls de 2 portals cadascun, amb només 10 pisos per portal. Cada
bloc consta de 4 plantes amb una selecció dunitats espaioses de 2 i 3 dormitoris.
Cada habitatge compta amb dues places de garatges incloses.
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Els habitatges en planta baixa comptaran així mateix amb jardins privats i els de la
darrera planta seran dúplex, amb accés al solàrium a la coberta.
Aquest conjunt privilegiat ofereix a més unes meravelloses zones enjardinades
comunes i 5 piscines.
Gaudiu de la vostra nova llar al resort més exclusiu de la Costa del Sol.
Aspectes destacats
Cases, pisos, baixos amb jardí i àtics dúplex
2-3 dormitoris
Al resort més exclusiu
Zones comunes
Excel·lent ubicació
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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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