REF. MLG20833

€1,538,000 Appartement - Te koop

Nieuwbouw 4 Slaapkamer Appartement met 68m² terras te koop in Centro /
Malagueta
Spanje » Malaga » Centro / Malagueta »

4
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Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Terras

Contact ons over deze woning
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje
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OMSCHRIJVING

Schitterend modern appartement te koop in een unieke
nieuwbouwproject aan de kust in Malaga.
Malaga staat bekend om zijn moeiteloze mix van traditie en moderne verfijning en
Living Tower weerspiegelt dit met zijn unieke 21e-eeuwse architectuur, focus op
duurzaamheid en respect voor de omgeving.
Deze ontwikkeling heeft 3 torens met elk 22 verdiepingen en biedt dit appartement
met 4 slaapkamers, uitzicht op zee en een binnenruimte van tussen de 211 vierkante
meter plus een privé-terras van 68 vierkante meter. Het pand is ontworpen om
prioriteit te geven aan het prachtige uitzicht en een gevoel van ruimtelijkheid en
licht.

lucasfox.co.nl/go/mlg20833

Het interieurontwerp is uitgevoerd door de prestigieuze Beriestain Studio en biedt
eigentijdse, duurzame huizen met prachtige afwerkingen en materialen, evenals
lichte kleuren en vleugjes warmte mits het gebruik van hoogwaardig hout.
Verder heeft de ontwikkeling uitstekende gemeenschappelijke voorzieningen zoals
een fitnessruimte, een solarium, een infinity pool, een poolbar, een kantoor, een
werkruimte, een speelkamer, een bioscoop, een kinderdagverblijf en een spa.
Houd er rekening mee dat 2 parkeerplaatsen en een berging samen met het
appartement moeten worden gekocht tegen een extra vergoeding.
Een gloednieuw designerhuis aan het strand in een ontwikkeling die een
ongeëvenaarde levensstandaard in Malaga biedt.
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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