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OMSCHRIJVING

Appartement met 2 slaapkamers te koop in Lomas del
Higueron, een nieuwbouwproject in een 5-sterrenresort,
in de beste buurt van de Costa del Sol.

Las Lomas del Higuerón is een zeer ambitieus woonproject, ontworpen om aan de
verwachtingen van alle eigenaren te voldoen, waarbij tot in het kleinste detail is
gezorgd, zodat u elke dag verliefd wordt op uw huis.

Gelegen in Higuerón Resort, het meest exclusieve resort aan de Costa del Sol, vindt u
het 5-sterrenhotel Higuerón met zijn 10 restaurants waar u een rondleiding door de
wereldgastronomie kunt maken en kunt genieten van unieke culinaire ervaringen.

In de Higuerón Spa betreedt u een toevluchtsoord van vrede, harmonie en welzijn. De
tijd verstrijkt tijdens de verschillende behandelingen voor zowel gezichts- als
volledige lichaamsverzorging. Tot uw beschikking staat een team gespecialiseerd in
kappers en behandelingen voor elke gelegenheid.

Het leven wordt actief bij de bekroonde Higuerón Sport Club. Een exclusieve
omgeving gecreëerd in de perfecte combinatie van buitenfaciliteiten met banen voor
verschillende sporten zoals padel, tennis, basketbal, volleybal. Een plek om alles te
vergeten en op jou te focussen. En een fitnessruimte van 700 m² met de meest
geavanceerde technologie, evenals een verscheidenheid aan groepsactiviteiten zoals
zumba, spinning en pilates.

Voel de Middellandse Zee aan je voeten op het strand voor de Higuerón Beach Club,
de enige privéstrandclub in Malaga. Je hebt toegang tot een exclusief gebied waar je
je opnieuw kunt verbinden en kunt genieten van het geluid van de golven, het zand
en de zon.

Ontdek Higuerón Yachts, een unieke ervaring van zeilen door de Middellandse Zee
wanneer u maar wilt.

De woningen zijn te vinden in een meergezinswoning in een open blok met in totaal
160 appartementen, tuinvilla's en penthouses ontworpen in de modernste bouwstijl.
Verdeeld in 8 modules met elk 2 secties, en elke sectie heeft slechts 10
appartementen. Elk blok bestaat uit 4 verdiepingen met een selectie van ruime 2 en 3
slaapkamers.

lucasfox.co.nl/go/mlg34963

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Binnenzwembad, Tennisbaan, Spa, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Conciërge service, Lift,
Padeltennis baan, Natuurlijke lichtinval,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Gemeenschappelijk terras, Zonnepanelen,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Verhuur licentie, Uitzicht, Speelplaats,
Service lift, Open haard, Nieuwbouw,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, Balkon, Airconditioning,
, , , , 
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De woningen op de begane grond hebben ook privétuinen en die op de bovenste
verdieping zijn duplexwoningen met een solarium op het dak. Elke woning heeft 2
parkeerplaatsen inbegrepen.

Dit bevoorrechte complex biedt u prachtige gemeenschappelijke tuinen en 5
zwembaden

Geniet van uw nieuwe huis in het meest exclusieve resort aan de Costa del Sol.
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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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