REF. MLG20833

1 610 000 € Lägenhet - Till salu

Nybyggd Lägenhet med 4 Sovrum med 81m² terrass till salu i Centro / Malagueta
Spanien » Malaga » Centro / Malagueta » 29004
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.se

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanien
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ÖVERBLICK

Fantastisk modern lägenhet till salu i en unik ny
strandutveckling i Malaga.
Malaga är känt för sin smidiga blandning av tradition och modern sofistikering och
Living Tower upprepar detta med sin unika arkitektur från 2000-talet, fokus på
hållbarhet och respekt för sin miljö.
Denna utveckling har 3 torn med 22 våningar vardera, och erbjuder denna lägenhet
med 4 sovrum, havsutsikt och en inre yta på mellan 209 kvadratmeter plus en 81
kvadratmeter privat terrass. Fastigheten har utformats för att prioritera den
underbara utsikten och en känsla av rymd och ljus.
Inredningen har utförts av den prestigefyllda Beriestain Studio, som ger moderna,
hållbara hem med utsökta ytor och material samt ljusa färger och inslag av värme
förutsatt att trä av hög kvalitet används.

lucasfox.se/go/mlg20833
Havsutsikt, Inomhuspool, Swimming pool,
Terrass, Uppvärmd pool, Gym, Portvakt,
Hiss, Naturligt ljus, , Parkering,
Dubbla fönster, Inbyggda garderober,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Nybyggd, Säkerhet,
Utrustat kök, Utsikt, Walk-in closet

Dessutom har utvecklingen enastående gemensamma faciliteter som gym, solarium,
infinitypool, poolbar, kontor, samarbetsplats, spelrum, bio, barnkammare och spa.
Ett helt nytt designerhem vid stranden i en utveckling som erbjuder en enastående
levnadsstandard i Malaga.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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