REF. MLG33411

655 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 103m² Trädgård till salu i Centro /
Malagueta
Spanien » Malaga » Centro / Malagueta » 29650
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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

Känn dig som en del av naturen i denna nybyggda
parhusvilla, med 3 sovrum och parkering, belägen på
Costa del Sol
Första gången du sätter din fot i Nature Collection blir du överväldigad av skönheten i
denna extraordinära plats.
Här kan du andas frisk luft och öppna dina sinnen för elementen, havet, himlen och
moder naturs fängslande tjusning.
Projektet omfattar 40 rymliga trädgårdshus med mycket dagsljus och vacker utsikt
över havet och de omgivande bergen i Mijas.
Från 585 000 € inbjuder de ljusa, toppmoderna husen dig att njuta av den hisnande
utsikten över Costa del Sol och dess fantastiska solnedgångar.
Hos Nature Collection har de bästa kvalitetsmaterialen marknaden har att erbjuda
använts i designen, garanterat och godkänt av CTE (Building Standards.)

lucasfox.se/go/mlg33411
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Uppvärmd pool, Spa, Tennisbana,
Garagem privada, Gym, Portvakt,
Naturligt ljus, Padel-bana, , Parkering,
Djur vänligt, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Inbyggda garderober, Interiör,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Nybyggd, Öppen spis,
Säkerhet, Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt

Vi är medvetna om vikten av att skapa en gemenskap som är inriktad på att skydda
och respektera naturen och miljön, samt främja livskvalitet och välbefinnande.
Den naturliga växtligheten och trädgårdarna som omger Nature Collection är de
viktigaste delarna av projektet, eftersom du bredvid ditt hem kommer att ha
möjlighet att samla olika typer av örter och frukter (avokado, apelsiner, citroner,
mandel, etc.) som är naturligt och ekologiskt odlat för att främja en hälsosam kost.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.se

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanien

REF. MLG33411

655 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 103m² Trädgård till salu i Centro /
Malagueta
Spanien » Malaga » Centro / Malagueta » 29650

3

3

279m²

500m²

42m²

103m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Terrass

Trädgård

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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