
REF. MLG36237

273.000 € Appartement - Te koop
Nieuwbouw 1 Slaapkamer appartement met 25m² terras te koop in Axarquia,
Malaga
Spanje »  Malaga »  Axarquia »  29738

1
Slaapkamers  

1
Badkamers  

97m²
Plattegrond  

25m²
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

Idilia Senses is een exclusieve nieuwbouwproject in
Rincón de la Victoria, met appartementen en penthouses
die idyllische uitzichten en terrassen bieden.

Idilia Senses heeft in totaal 41 woningen van verschillende typen: flats of penthouses,
gelegen op het zuiden en zuidoosten en met één, twee of drie slaapkamers.

Allemaal gebouwd met de beste afwerkingen, waaronder:

Grote terrassen aan de voorgevel
Woonkamer met open keuken
State-of-the-art badkamers
Penthouses met solarium en privétrap

De ontwikkeling biedt ook de mogelijkheid van een garage en berging voor elke
woning.

Uw nieuwe huis heeft prachtige volgroeide tuinen en een groot gemeenschappelijk
zwembad waar u kunt afkoelen en genieten van het heerlijke klimaat van de kust,
met ongeveer 300 dagen zon.

U kunt de zee aanschouwen dankzij het prachtige panoramische uitzicht dat wordt
geboden door de terrassen van elk huis.

lucasfox.co.nl/go/mlg36237

Terras, Prive garage,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Dubbel glas, 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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