
VERKOCHT

REF. MLG25657

1.175.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa met 35m² terras te koop in East Málaga,
Malaga
Spanje »  Malaga »  East Málaga »  29018

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

392m²
Plattegrond  

708m²
Perceeloppervlakte  

35m²
Terras

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.co.nl Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Exclusieve nieuwe vrijstaande villa met 4 slaapkamers,
terras en garage in het oostelijke deel van Malaga, met
prachtig uitzicht op de baai van Malaga en goed
verbonden met het stadscentrum.

Nieuwbouwvilla met 4 slaapkamers en een terras in Las Villas de Colinas del Limonar
met een moderne stijl van rechte en hoekige lijnen, die unieke ruimtes en licht
creëren door het hele pand, evenals rust en kalmte. De moderne, elegante
architectuur geeft de woning een eigen en uitgesproken identiteit.

De kamers zijn minimalistisch en strak van ontwerp, waarbij optimaal gebruik wordt
gemaakt van de beschikbare ruimte en het gebouw past zich aan het land aan voor
een harmonieus gevoel.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

lucasfox.co.nl/go/mlg25657

Zeezicht, Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Inloopkast,
Exterior, Dubbel glas
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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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	Exclusieve nieuwe vrijstaande villa met 4 slaapkamers, terras en garage in het oostelijke deel van Malaga, met prachtig uitzicht op de baai van Malaga en goed verbonden met het stadscentrum.

