REF. MLG36594

690.000 € Pis - En venda

Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 29m² terrassa en venda a Centro / Malagueta
Espanya » Màlaga » Centro / Malagueta » 29640
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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
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DESCRIPCIÓ

Pis de 3 dormitoris en venda a Valley Collection, una
promoció d´obra nova amb tots els serveis a la seva
disposició en un resort de 5 estrelles, a la millor zona de
la Costa del Sol.
Lucas Fox presenta Valley Collection, una espectacular promoció d'obra nova amb
vista a la vall serpentejant que baixa naturalment des dels contraforts de les
muntanyes de la Serra de Mijas. Ens trobem davant d'un projecte únic sobre plànol,
molt més que simples pisos contemporanis amb una decoració bonica, es tracta
d'una comunitat respectuosa amb el medi ambient, pensada fins a l'últim detall, amb
una infraestructura de primera classe i serveis de suport dissenyats per oferir una
qualitat de vida superior.
La promoció se situa al Higuerón Resort, el resort més exclusiu de la Costa del Sol, on
hi ha l'hotel Higuerón de 5 estrelles amb els seus 10 restaurants, on podreu gaudir
d'un recorregut per la gastronomia del món i gaudir d'experiències culinàries
úniques .
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. A la vostra disposició
tindreu un equip especialitzat en pentinats i tractaments per a cada ocasió.
Al premiat Higuerón Sport Club podrà portar un estil de vida actiu. Un ambient
exclusiu creat amb la combinació perfecta d'instal·lacions exteriors amb pistes per a
diversos esports com pàdel, tennis, bàsquet, voleibol. Un lloc per oblidar-se de tot i
centrar-se en un mateix. A més, ofereix un gimnàs de 700 m² amb la tecnologia més
avançada, així com una varietat d'activitats de grup com ara zumba, spinning i pilates.

lucasfox.cat/go/mlg36594
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina coberta,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí, Spa,
Pista de tennis, Jacuzzi,
Servei de consergeria, Gimnàs,
Garatge privat, Ascensor, Pista de pàdel,
Llum natural, Edifici modernista,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Sistema domòtic, Seguretat, Saló gourmet,
Saló de bellesa , Sala de jocs,
S'accepten mascotes , Renovat,
Parc infantil, Obra nova, Llicència turística,
Interior, Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

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.
Finalment, podreu descobrir Higuerón Yachts, que ofereix l'experiència única de
navegar pel mar Mediterrani quan vulgueu.
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Valley Collection, una exclusiva promoció de pisos que compta amb més de 20.000
m² zones verdes apaïsades. Aquest magnífic pis compta amb un espaiós salómenjador amb la cuina de planta oberta, amb sortida a una àmplia i lluminosa
terrassa, perfecta per disposar un menjador exterior per a celebracions familiars i/o
una zona chill-out per desconnectar. La zona de nit compta amb tres dormitoris: dos
dobles més el dormitori principal amb bany privat i vestidor. Finalment, es completa
amb un altre bany addicional.
Les unitats presenten quatre configuracions construïdes sobre plataformes de
diferents alçades per garantir excel·lents vistes. Els habitatges estan ubicats en un
edifici petit i íntim amb una orientació perfecta al sud o sud-oest. Combina privadesa
i es fon harmoniosament amb el preciós entorn. Aquesta comunitat compta amb 6
piscines en total i tots els pisos disposaran de dues places daparcament i un traster.
La promoció ha prioritzat reduir el seu impacte sobre el medi ambient al mínim i,
com a mostra, compta amb la certificació BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Methodology).
A més, per l'adquisició de l'habitatge, s'inclourà una membresía platí familiar gratuïta
de per vida perquè pugui gaudir d'accés als inigualables serveis al Higuerón Sport
Club i Spa, que és a només 3 minuts a peu en direcció est.
Gaudiu de la vostra nova llar al resort més exclusiu de la Costa del Sol.
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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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