REF. MLG36240

556 000 € Lägenhet - Till salu

Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum med 85m² terrass till salu i Axarquia, Malaga
Spanien » Malaga » Axarquia » 29730
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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

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i
Axarquia, Malaga med ett start pris på 238,000 €
Idilia Senses har totalt 41 bostäder av olika slag: lägenheter eller takvåningar, mot
söder och sydost och med ett, två eller tre sovrum.
Alla byggda med bästa finish, inklusive:
lucasfox.se/go/mlg36240

Stora terrasser på huvudfasaden
Vardagsrum med öppet kök
Toppmoderna badrum
Takvåningar med solarium och privata trappor

Terrass, Garagem privada, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Nybyggd, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster

Bebyggelsen ger även möjlighet till garage och förråd till varje bostad.
Ditt nya hem kommer att ha vackra uppvuxna trädgårdar och en stor gemensam pool
där du kan svalka dig och njuta av det underbara klimatet vid kusten, som har cirka
300 soldagar.
Du kan beskåda havet tack vare den vackra panoramautsikten från terrasserna i varje
hem.
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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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