
REF. MLG35222

4 875 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 7 Sovrum med 391m² terrass till salu i Centro / Malagueta
Spanien »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29630

7
Sovrum  

10
Badrum  

824m²
Planlösning  

1.910m²
Totalyta  

391m²
Terrass
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ÖVERBLICK

"Palm 11" är en av ädelstenarna i Palm and Bay Collection.
Lyxiga skräddarsydda hus i det bästa området på Costa
del Sol med förstklassig finish.

Designen av denna fantastiska "Palm 11" villa tar naturen och landskapet som sin
fokuspunkt och integrerar det i hemmen.

En naturlig stig genom träden leder till detta hem. Villorna består av stora sovrum, på
3 våningar, som kan nås med den privata hissen.

När du kommer in i vardagsrummet finner du harmoni och värme från träet som
löper genom hela golvet, upp till högt i tak. Beundra konstverken, den skulpturala
öppna spisen i marmor som delar rummet och de höga fönstren som släpper in
naturligt ljus och tjänar som utsikt mot naturen.

Villan har ett privat biorum där du kan njuta av fritiden med vänner och familj.
Växterna som omger denna exklusiva villa överför medelhavsdofterna till det inre av
hemmen, som timjan eller rosmarin.

Den naturliga uppdelningen av vegetationen i var och en av dem gör att den mest
intima atmosfären i hemmet kan avnjutas. Andas och koppla av från infinitypoolen
där du kan dyka, medan du beundrar enastående utsikt över de månghundraåriga
johannesbrödträden och Medelhavet.

Fördjupa dig i nöjet av välbefinnande, avkoppling och djupt lugn i det privata spa som
väntar i din villa. Koppla av i den varma jacuzzin och bastun som höjer dina sinnen.
Beundra utomhusnaturen från bekvämligheten av solstolarna, kombinerat med det
blå ljuset från poolen.

Engagemang för naturen finns överallt, med hållbara och naturliga material som trä,
vita flodstenar eller mineraler. En design som gör att man kan dra full nytta av
panoramautsikten över havet och dess orange solnedgångar.

lucasfox.se/go/mlg35222

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Tennisbana,
Spa, Jacuzzi, Portvakt, Gym,
Garagem privada, Hiss, Padel-bana,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, , , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Solpaneler, Skönhets salong, Service-hiss,
Säkerhet, Renoverad, Öppen spis, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Interiör, Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Hemmabio,
Grillplats, Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Chill out plats, Bibliotek,
Balkong
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Beläget i Higuerón Resort, den mest exklusiva semesterorten på Costa del Sol, där du
hittar det 5-stjärniga Higuerón Hotel med sina 10 restauranger, Higuerón Spa och den
prisbelönta Higuerón Sport Club. En exklusiv miljö skapad i den perfekta
kombinationen av utomhusanläggningar med banor för olika sporter som padel,
tennis, basket, volleyboll. En plats att glömma allt och fokusera på dig. Och ett 700
m² stort gym med den mest avancerade tekniken, samt en mängd gruppaktiviteter
som zumba, spinning och pilates.

Känn Medelhavet vid dina fötter på stranden framför Higuerón Beach Club, den enda
privata strandklubben i Malaga. Du kommer att ha tillgång till ett exklusivt område
där du kommer att återkoppla och njuta av ljudet av vågorna, sanden och solen.

Upptäck Higuerón Yachts, en unik upplevelse av att segla genom Medelhavet när du
vill.

Njut av ditt nya hem i den mest exklusiva semesterorten på Costa del Sol. En bit av
himlen i din handflata.
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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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