
REF. MLG33411

655.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa met 103m² Tuin te koop in Centro /
Malagueta
Spanje »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29650

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

279m²
Plattegrond  

500m²
Perceeloppervlakte  

42m²
Terras  

103m²
Tuin

+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

Voel je onderdeel van de natuur in deze nieuw gebouwde
geschakelde villa, met 3 slaapkamers en parkeerplaats,
gelegen aan de Costa del Sol

De eerste keer dat u een voet zet in Nature Collection, wordt u overweldigd door de
schoonheid van deze bijzondere plek.

Hier kun je frisse lucht inademen en je zintuigen openen voor de elementen, de zee,
de lucht en de betoverende allure van moeder natuur.

Het project omvat 40 ruime tuinwoningen met veel natuurlijke lichtinval en prachtig
uitzicht op de zee en de omliggende bergen van Mijas.

Vanaf 585.000 € nodigen de heldere, ultramoderne huizen u uit om uw ogen te laten
smullen van het adembenemende uitzicht op de Costa del Sol en zijn prachtige
zonsondergangen.

Bij Nature Collection zijn de beste kwaliteitsmaterialen die de markt te bieden heeft
gebruikt in het ontwerp, gegarandeerd en goedgekeurd door de CTE (Building
Standards.)

We zijn ons bewust van het belang van het creëren van een gemeenschap die gericht
is op het beschermen en respecteren van de natuur en het milieu, evenals het
bevorderen van kwaliteit van leven en welzijn.

De natuurlijke vegetatie en tuinen rondom de Nature Collection zijn de meest
essentiële elementen van het project, aangezien je naast je huis de mogelijkheid
hebt om verschillende soorten kruiden en fruit te verzamelen (avocado's,
sinaasappels, citroenen, amandelen, enz.) natuurlijk en biologisch geteeld om een
gezond voedingspatroon te bevorderen.

lucasfox.co.nl/go/mlg33411

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Tennisbaan, Spa, Prive garage, Gym,
Conciërge service, Padeltennis baan,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Nieuwbouw,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
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.
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