
REF. MLG31409

1.425.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa met 31m² terras te koop in East Málaga,
Malaga
Spanje »  Malaga »  East Málaga »  29018

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

397m²
Plattegrond  

706m²
Perceeloppervlakte  

31m²
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

Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in
East Málaga, Malaga beschikt over prijzen vanaf 1,425,000
€

Las Villas de Colinas del Limonar, een exclusieve nieuwe ontwikkeling, is gelegen in
het oosten van Malaga, zeer goed verbonden met de rest van de stad en in een
bevoorrechte natuurlijke omgeving.

Deze villa met 3 slaapkamers valt op door zijn moderne stijl van rechte en hoekige
lijnen, die samenkomen om unieke, met licht gevulde ruimtes te creëren. Het is een
architectuur met duidelijke lijnen die elegantie en moderniteit uitstralen en die uw
woning een eigen en herkenbare identiteit geven.

Naast slaapkamers vinden we de keuken, kleedkamer, wasruimte, polyvalente ruimte,
garage, terras, solarium en veranda.

Bovendien zijn de horizontale vormen volledig aangepast aan de omgeving en
bereiken ze een harmonieus effect om een unieke plek te creëren. Elk huis is een
voorbeeld van avant-garde en onderscheid.

Hoogtepunten

Modern design met rechte en hoekige lijnen
Brede, unieke en lichte ruimtes
Terras, veranda en solarium
Garage

lucasfox.co.nl/go/mlg31409

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Uitzicht, Exterior,
Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen, Berging

REF. MLG31409

1.425.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa met 31m² terras te koop in East Málaga,
Malaga
Spanje »  Malaga »  East Málaga »  29018

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

397m²
Plattegrond  

706m²
Perceeloppervlakte  

31m²
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.co.nl/go/mlg31409
https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


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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