REF. MLG25615

676.000 € Appartement - Te koop - Gereserveerd

Excellent 4 Slaapkamer Appartement met 21m² terras te koop in Centro /
Malagueta
Spanje » Malaga » Centro / Malagueta » 29004
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GERESERVEERD

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

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Centro / Malagueta, Malaga beschikt over prijzen vanaf
€538,000
De nieuwbouwproject, Halia, bevindt zich in de stad Malaga, in de sector die bekend
staat als Torres del Río, een nieuw gebied waar veel vraag is naar huizen van hoge
kwaliteit.
Deze ontwikkeling van eigendommen met hoogwaardige beveiliging en technologie
bestaat uit 99 appartementen, met een modern design en in een unieke en exclusieve
omgeving.

lucasfox.co.nl/go/mlg25615

Bij binnenkomst in het pand verwelkomt een hal ons. Aan de rechterkant is er een
grote open ruimte die de woon-eetkamer met de open keuken herbergt. Grote
schuiframen geven ons toegang tot het enorme terras, perfect om buiten te genieten
van een uitstekende avond dankzij het heerlijke klimaat van de omgeving. Daarnaast
laten de ramen veel natuurlijk licht de woonkamer binnen.
Het appartement heeft duidelijk gedifferentieerde dag- en nachtruimtes. Het
nachtgedeelte bevindt zich links van de gang. Het bestaat uit drie grote slaapkamers,
een gastentoilet en een complete badkamer. Ten slotte is er aan het einde van de
gang de hoofdslaapkamer met een eigen badkamer en directe toegang tot het terras.
Het is mogelijk om een parkeerplaats en een berging bij te kopen.
Dit moderne complex biedt zijn bewoners ruime gemeenschappelijke ruimtes,
zwembaden voor volwassenen en kinderen, een fitnessruimte, een speeltuin voor
kinderen en groene zones.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact ons over deze woning
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje

REF. MLG25615

676.000 € Appartement - Te koop - Gereserveerd

Excellent 4 Slaapkamer Appartement met 21m² terras te koop in Centro /
Malagueta
Spanje » Malaga » Centro / Malagueta » 29004

4

2

163m²

21m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Terras

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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