REF. MLG25657

1 175 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd Hus/Villa med 4 Sovrum med 35m² terrass till salu i East Málaga, Malaga
Spanien » Malaga » East Málaga » 29018

4

3

392m²

708m²

35m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Terrass

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

Exklusiv ny fristående villa med 4 sovrum, terrass och
garage i det östra området av Malaga, med fantastisk
utsikt över Malagabukten och väl ansluten till stadens
centrum.
Nybyggd villa med 4 sovrum och en terrass i Las Villas de Colinas del Limonar med en
modern stil med raka och vinklade linjer, som skapar unika utrymmen och ljus i hela
fastigheten samt lugn och ro. Den moderna, eleganta arkitekturen ger hemmet sin
egen och markerade identitet.
Rummen är minimalistiska och rena i design, vilket utnyttjar det tillgängliga utrymmet
optimalt och byggnaden anpassar sig till marken för en harmonisk känsla.

lucasfox.se/go/mlg25657
Havsutsikt, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Naturligt ljus,
Dubbla fönster, Exteriör, Utrustat kök,
Walk-in closet

Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.
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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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