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DESCRIÇÃO

Lomas del Higueron é um novo empreendimento com
apartamentos, casas e coberturas à venda em um Resort
de 5 estrelas, na melhor área da Costa del Sol.

Las Lomas del Higuerón é um projeto residencial muito ambicioso, projetado para
atender às expectativas de todos os proprietários, onde cada detalhe foi cuidado
para que você possa encontrar a casa dos seus sonhos.

O empreendimento está localizado no Higuerón Resort, o resort mais exclusivo da
Costa del Sol, com o Hotel Higuerón de 5 estrelas. Um resort onde cada detalhe foi
cuidadosamente pensado para oferecer uma experiência multissensorial e uma
viagem pelos aspectos culturais, culinários e artísticos de Málaga. Em seus 10
restaurantes, você pode fazer um tour gastronômico, com comidas de todo o mundo,
onde o sabor é sempre o protagonista.

No Spa Higuerón você entrará em um refúgio de paz, harmonia e bem-estar, que
oferece todos os tipos de tratamentos para cuidados faciais e corporais. Com mais de
30 jatos que garantem a melhor desconexão. À sua disposição encontrará uma
equipa especializada em penteados e arranjos, para todas as ocasiões necessárias.

No premiado Higuerón Sport Club você pode desenvolver um estilo de vida ativo. Um
ambiente exclusivo criado na combinação perfeita de instalações ao ar livre com
quadras para diversos esportes como padel, tênis, basquete, vôlei. E uma academia
de 700 m² com a mais avançada tecnologia, além de diversas atividades em grupo
como Zumba, spinning e pilates.

Além disso, você pode sentir o Mediterrâneo a seus pés na praia em frente ao
Higuerón Beach Club, o único clube de praia privado de Málaga. Você terá acesso a
uma área exclusiva onde poderá se reconectar e curtir o som das ondas, da areia e do
sol.

Finalmente, você pode descobrir Higuerón Yachts, que oferece a experiência única de
navegar no Mar Mediterrâneo sempre que quiser.

lucasfox.pt/go/mlg35347

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Piscina coberta , Piscina climatizada,
Piscina, Jardim, Spa, Jacuzzi,
Campo de ténis, Serviço de porteria,
Private garage, Ginásio, Elevador,
Pista de padel, Luz natural,
Terraço comunitário, Estacionamento,
Edifício modernista, Vistas, Vestiário,
Varanda, Sistema domótico, Segurança,
Salão gourmet, Salão de beleza, Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Painéis solares ,
Obra nova, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Interior, Exterior,
Entrada de serviço, Elevador de serviço,
Despensa, Cozinha equipada, Churrasco,
Chaminé, Biblioteca, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Ar condicionado,
Aquecimento, Alarme

REF. MLG35347

695.000 € Apartmento - Venda
Apartmento Nova construção Quartos with 35m² terraço à venda em Centro /
Malagueta
Spain »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29640

4
Quartos  

4
wc  

171m²
Plano  

35m²
Terraço

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.pt Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.pt/go/mlg35347
https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


O empreendimento abriga um edifício multifamiliar em bloco aberto com um total de
160 apartamentos, vilas com jardins e coberturas projetadas no estilo arquitetônico
mais moderno. Está distribuído em 8 módulos de 2 portais cada, com apenas 10
andares por portal. Cada bloco é composto por 4 andares com opções de espaçosas
unidades de 2 e 3 quartos. Cada casa tem dois lugares de estacionamento incluídos.

As casas do térreo também terão jardins privativos e as do último andar serão
duplex, com acesso ao solário na cobertura.

Este privilegiado complexo oferece ainda maravilhosas zonas ajardinadas comuns e 5
piscinas.

Desfrute da sua nova casa no resort mais exclusivo da Costa del Sol.

Destaques

Casas, apartamentos, térreo com jardim e coberturas duplex
2-3 quartos
No resort mais exclusivo
Áreas comuns
Excelente localização

REF. MLG35347

695.000 € Apartmento - Venda
Apartmento Nova construção Quartos with 35m² terraço à venda em Centro /
Malagueta
Spain »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29640

4
Quartos  

4
wc  

171m²
Plano  

35m²
Terraço

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.pt Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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