
REF. MLG36237

273.000 € Apartmento - Venda
Apartmento Nova construção Quarto with 25m² terraço à venda em Axarquia,
Malaga
Spain »  Malaga »  Axarquia »  29738

1
Quartos  

1
wc  

97m²
Plano  

25m²
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


DESCRIÇÃO

Idilia Senses é um exclusivo empreendimento recém-
construído em Rincón de la Victoria, com apartamentos e
coberturas que oferecem vistas idílicas e terraços.

O Idilia Senses tem um total de 41 casas de várias tipologias: flats ou penthouses,
viradas a sul e sudeste e com um, dois ou três quartos.

Tudo construído com as melhores qualidades, das quais se destacam:

Grandes terraços na fachada principal.
Sala de estar com cozinha aberta.
Banheiros de última geração
Penthouses com solário e escadas de acesso privado.

O projeto contempla ainda a possibilidade de garagem e arrecadação para cada
habitação.

Sua nova casa terá à sua disposição belos jardins maduros e uma grande piscina
comunitária onde você pode se refrescar e aproveitar o maravilhoso clima do litoral,
que tem cerca de 300 dias de sol.

Você pode contemplar o mar graças às belas vistas panorâmicas oferecidas pelos
terraços de cada casa.

lucasfox.pt/go/mlg36237

Terraço, Private garage, Vistas, Obra nova,
Janelas de vidro duplo , Cozinha equipada,
Armários empotrados , Ar condicionado,
Aquecimento
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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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