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ÖVERBLICK

Exklusiv 3-rumslägenhet med panoramautsikt över havet
och en 65 m² stor terrass till salu i Idilia Mare, med en
gemensam trädgård och pool i Rincón de la Victoria,
Málaga.

Lucas Fox presenterar Idilia Mare, en mycket modern nybyggnation belägen i ett
mycket vackert område i Axarquía, Rincón de la Victoria. Utvecklingen är omgiven av
rymliga uppvuxna trädgårdar och ett gemensamt saltvattenpoolområde med
spektakulär utsikt, tillgängligt med hiss. En perfekt kampanj för att njuta av en
medelhavslivsstil i ett underbart område i Axarquía, såväl som det underbara
klimatet vid kusten, som har cirka 300 soldagar om året.

Denna nybyggnation består av tre kvarter som har totalt 34 bostäder.

Denna lägenhet har en öppen och funktionell utdelning. Dagområdet erbjuder ett
stort vardagsrum/matsal med ett kök i öppen planlösning. Köksdelen har tillgång till
ett grovkök. Dessutom har vardagsrum-matsalen tillgång till en vacker privat terrass
med pergola på huvudfasaden med vacker panoramautsikt över havet. Nattområdet
innehåller två dubbelrum, ett badrum för att serva hela huset och det magnifika
master bedroom med eget badrum och tillgång till samma terrass.

Huset har möjlighet att skaffa eget förråd och parkeringsplats.

Idilia Mare-kampanjen erbjuder detta hem utrustat med det senaste inom lyx och
teknik och de bästa kvaliteterna. Badrummen har den senaste designen med dusch,
skärm och möbler. Dessutom är den utrustad med luftkonditionering och golvvärme
som drivs av aerotermisk energi. Huset är orienterat mot havet, så du kan njuta av en
otrolig utsikt från varje hörn av lägenheten.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/mlg39790

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Swimming pool, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, , , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Säkerhet,
Nybyggd, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Chill out plats
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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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