
REF. MLG36239

465.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 81m² terrassa en venda a Axarquia, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  Axarquia »  29738

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

209m²
Plànol  

81m²
Terrassa

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.cat Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Idilia Senses és una promoció d'obra nova exclusiva al
Racó de la Victòria, amb pisos i àtics que ofereix vistes i
terrasses idíl·liques.

Idilia Senses compta amb un total de 41 habitatges de diversos tipus: pisos o àtics,
amb orientació sud i sud-est i un, dos o tres dormitoris.

Totes construïdes amb les millors qualitats, de les que destaquen:

Àmplies terrasses a la façana principal.
Saló menjador amb cuina oberta.
Banys d'últim disseny
Àtics amb solàrium i escales privades daccés.

El projecte inclou també possibilitat de garatge i traster per a cada habitatge.

La seva nova llar tindrà a la vostra disposició jardins madurs preciosos i una gran
piscina comunitària on podreu refrescar-vos i gaudir del meravellós clima de la
costa, que compta amb uns 300 dies de sol.

Podeu contemplar el mar gràcies a les boniques vistes panoràmiques que ofereixen
les terrasses de cada habitatge.

lucasfox.cat/go/mlg36239

Terrassa, Garatge privat, Aire condicionat,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Obra nova, Vistes
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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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	Idilia Senses és una promoció d'obra nova exclusiva al Racó de la Victòria, amb pisos i àtics que ofereix vistes i terrasses idíl·liques.

