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REF. MLG36838

2.900.000 € Huis / Villa - Te koop - Gereserveerd
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 240m² terras te koop in Centro / Malagueta
Spanje »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29630

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

712m²
Plattegrond  

1.179m²
Perceeloppervlakte  

240m²
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
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OMSCHRIJVING

"Palm 1" is een van de edelstenen van Palm and Bay
Collection. Luxe op maat gemaakte huizen in de beste
buurt van de Costa del Sol met eersteklas afwerking.

Het ontwerp van deze geweldige villa "Palm 1" neemt de natuur en het landschap als
centraal punt en integreert het in de huizen.

We worden verwelkomd in de villa's, in een natuurlijke omgeving, die vanaf het eerste
moment het architecturale project tot leven brengen.

Een natuurlijk pad door de bomen leidt naar deze woning. De villa's bestaan uit grote
slaapkamers, verdeeld over 3 verdiepingen, die bereikbaar zijn met de privélift.

Als u de woonkamer binnenkomt, vindt u harmonie en warmte van het hout dat door
de vloer loopt tot aan de hoge plafonds. Bewonder de kunstwerken, de sculpturale
marmeren open haard die de kamer verdeelt, en de hoge ramen die natuurlijk licht
binnenlaten en dienen als uitzicht op de natuur.

De villa heeft een eigen bioscoopzaal om te genieten van vrije tijd met vrienden en
familie. De planten die deze exclusieve villa omringen, brengen de mediterrane
geuren naar het interieur van de huizen, zoals tijm of rozemarijn.

De natuurlijke verdeling van de vegetatie in elk van hen zorgt voor de meest intieme
sfeer van het huis. Adem en ontspan vanuit het overloopzwembad waar u kunt
duiken, terwijl u geniet van een uitzonderlijk uitzicht op de eeuwenoude
johannesbroodbomen en de Middellandse Zee.

Dompel jezelf onder in het plezier van welzijn, ontspanning en diepe rust in de privé-
spa die in je villa wacht. Ontspan in de warme jacuzzi en sauna die uw zintuigen
prikkelen. Bewonder de natuur in de buitenlucht vanuit het comfort van de
ligbedden, gecombineerd met het blauwe licht van het zwembad.

Betrokkenheid bij de natuur is overal, met behulp van duurzame en natuurlijke
materialen zoals hout, witte rivierstenen of mineralen. Een ontwerp waarmee
optimaal kan worden geprofiteerd van het panoramische uitzicht op de zee en de
oranje zonsondergangen.

lucasfox.co.nl/go/mlg36838

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Binnenzwembad, Tennisbaan, Spa, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Conciërge service, Lift,
Padeltennis baan, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw, Zonnepanelen,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop, Speelplaats,
Service lift, Renovatie object, Open haard,
Nieuwbouw, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, Balkon, Alarm,
Airconditioning, , , , , 
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Gelegen in Higuerón Resort, het meest exclusieve resort aan de Costa del Sol, waar u
het 5-sterrenhotel Higuerón met zijn 10 restaurants, de Higuerón Spa en de
bekroonde Higuerón Sport Club vindt. 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 uw voeten op het strand voor de Higuerón Beach Club,
de enige privéstrandclub in Malaga. Je hebt toegang tot een exclusief gebied waar je
opnieuw verbinding zult maken 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.

Geniet van uw nieuwe huis in het meest exclusieve resort aan de Costa del Sol. Een
stukje hemel in de palm van je hand.
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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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