
VERKOCHT

REF. MLG25617

492.700 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer appartement met 21m² terras te koop in East Málaga,
Malaga
Spanje »  Malaga »  East Málaga »  29018

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

124m²
Plattegrond  

21m²
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

Prachtig appartement met 3 slaapkamers en 2 badkamers
met een terras van 21 m², te koop in een exclusieve
woonwijk gelegen in een bevoorrechte omgeving in het
oostelijke deel van Malaga met spectaculair uitzicht op
de baai van Malaga.

Uitstekend appartement in een exclusieve nieuwbouwproject van 24 woningen, met
een avant-gardistisch en modern ontwerp dat optimaal profiteert van het
fantastische open uitzicht op de zee of de bergen. Een woongebouw dat is ontworpen
om de bewoners levenskwaliteit te bieden.

Deze rustige en exclusieve ontwikkeling heeft een zoutwaterzwembad en grote
tuinen. Het stelt ook een fitnessruimte en een bioscoop en een polyvalente ruimte
tot uw beschikking.

Deze woning heeft een hal, een ruime woon-eetkamer met open keuken met
kookeiland, een wasruimte, 3 slaapkamers en 2 badkamers. De hoofdslaapkamer
heeft een kleedkamer en een eigen badkamer met douche. Vanuit de woonkamer is
er toegang tot het privé terras van 21 m².

Het appartement is gebouwd met exclusieve en hoogwaardige materialen. De keuken
is voorzien van hoge en lage kasten, een eiland met een Silestone aanrechtblad en
Bosch inbouwapparatuur, alles in het wit. De badkamers hebben toiletten, douches,
kranen en wastafels. Daarnaast heeft het ingebouwde kleerkasten, airconditioning
installatie en een beveiligde toegangsdeur naar het appartement.

De deur naar het terras vanuit de woonkamer en de ramen zijn voorzien van
schuifluiken en aluminium schrijnwerk met thermische onderbreking en dubbele
beglazing, net als in de slaapkamers.

Voor uw gemak en veiligheid heeft elke woning twee parkeerplaatsen en een berging.

Neem contact met ons op om een afspraak te maken voor een bezichtiging van deze
woning.

lucasfox.co.nl/go/mlg25617

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Gym,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Uitzicht, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Airconditioning
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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.

REF. MLG25617

492.700 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer appartement met 21m² terras te koop in East Málaga,
Malaga
Spanje »  Malaga »  East Málaga »  29018

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

124m²
Plattegrond  

21m²
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

	Prachtig appartement met 3 slaapkamers en 2 badkamers met een terras van 21 m², te koop in een exclusieve woonwijk gelegen in een bevoorrechte omgeving in het oostelijke deel van Malaga met spectaculair uitzicht op de baai van Malaga.

