
REF. MLG38618

2 200 000 € Takvåning - Till salu
Nybyggd takvåning med 3 Sovrum med 221m² terrass till salu i Centro / Malagueta
Spanien »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29640

3
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3
Badrum  

335m²
Planlösning  

221m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Arkitektur och natur smälter samman i ett drömprojekt:
16 bostäder omgivna av medelhavsvegetation. Består av
en mängd olika lägenheter med 2 och 3 sovrum i en 5-
stjärnig resort i det bästa området på Costa del Sol.

Detta fantastiska komplex består av 70 lyxlägenheter, 49 gvarden illas, 25 skyvillor
och 20 sky takvåningar.

Takvåningarna med 2 och 3 sovrum har öppen planlösning och rymliga, med en
långsträckt skjutdörr för att duplicera ingången av naturligt ljus och njuta av mycket
bättre utsikt.

Beläget i Higuerón Resort, den mest exklusiva resorten på Costa del Sol, där du hittar
det 5-stjärniga Higuerón Hotel med sina 10 restauranger där du kan ta en rundtur i
världens gastronomi och njuta av unika kulinariska upplevelser.

På Higuerón Spa kommer du in i en fristad av fred, harmoni och välbefinnande. Tiden
kommer att gå under de olika behandlingarna för både ansikts- och helkroppsvård.
Till ditt förfogande hittar du ett team specialiserat på frisör och behandlingar för
varje tillfälle.

Livet blir aktivt på 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.

Dessutom, inkluderat i köpet av din fastighet kommer du att få ett gratis livstids
familjeplatinamedlemskap så att du kan njuta av användningen av de oöverträffade
befintliga bekvämligheterna på plats på Higuerón Sport Club and Spa som ligger bara
3 minuters promenad bort i en östlig riktning.

lucasfox.se/go/mlg38618

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Tennisbana,
Spa, Jacuzzi, Portvakt, Gym,
Garagem privada, Hiss, Padel-bana,
Naturligt ljus, Parkering, , , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Solpaneler, Skönhets salong,
Säkerhet, Öppen spis, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Interiör, Inbyggda garderober, Grillplats,
Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Bibliotek
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Njut av ditt nya hem i den mest exklusiva semesterorten på Costa del Sol.

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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