
REF. MLG36882

371.000 € Appartement - Te koop
Nieuwbouw 2 Slaapkamer appartement te koop in Centro / Malagueta, Malaga
Spanje »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29009

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

60m²
Plattegrond

+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

Appartement met 2 slaapkamers te koop in de nieuwe
ontwikkeling AQ Urban Sky met allerlei diensten in het
centrum van Malaga.

Lucas Fox presenteert AQ Urban Sky, onze meest innovatieve en moderne inzet voor
nieuwbouwwoningen in het hart van Malaga, met spectaculaire hoogte, verlichting en
onovertroffen uitzichten.

De omgeving is perfect verbonden met het historische centrum en met allerlei
diensten zoals ziekenhuizen, scholen en instituten, winkelcentra en sportgebieden,
omringd door voetgangersruimtes om te wandelen en te ontspannen na een lange
dag of om 's ochtends actief te zijn. Deze promotie is perfect voor diegenen die van
een stedelijke levensstijl houden, met alles wat ze nodig hebben om thuis en gezin te
combineren met werk, en om te kunnen genieten van winkelen en eindeloze
evenementen en plannen om het meeste uit elke seconde te halen.

Dit appartement te koop volgt een zorgvuldige esthetiek waarin stedelijk, exclusief en
functioneel ontwerp de hoofdrol speelt. Evenzo heeft het een functionele verdeling,
met duidelijk gedifferentieerde dag- en nachtgebieden. Aan de ene kant is er de
woon-eetkamer met de open keuken. Aan de andere kant is er de hoofdslaapkamer
met een eigen badkamer, een tweepersoonsslaapkamer en een badkamer voor het
hele huis.

AQ Urban Sky wordt een van de hoogste gebouwen in Andalusië, met een
ongeëvenaard uitzicht en veel privacy. Daarnaast zal het exclusieve
gemeenschappelijke ruimtes bieden, zoals was-, coworking- en polyvalente ruimtes,
gastrobar, bioscopen, commerciële voorstellen, privé-voetgangersruimtes en
fietspaden in de omgeving. Allemaal beheerd via een app, zodat u er het maximale
uit kunt halen.

Bovendien biedt het exclusieve zwembad met dakterras een spectaculair uitzicht
over de stad en grote groene gebieden, om in contact te zijn met de natuur en te
genieten van die speciale momenten met uw dierbaren. Alle vrije tijd die u zich kunt
voorstellen en meer zonder te hoeven reizen. Tot slot zijn bij de woningen een garage
en berging inbegrepen in de prijs.

Neem contact met ons op voor meer informatie en om het wooncomplex op uw maat
te leren kennen.

lucasfox.co.nl/go/mlg36882

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Terras,
Prive garage, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Beveiliging, Berging, Balkon,
Alarm, 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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