3 Slaapkamer
Appartement in
Benalmadena

395.000€

Ref: MVS-868C

Type verkoop :

Nieuwbouw

Bouwjaar :

2019

Energie
certiﬁcaat :

B

Slaapkamers :

3

Badkamers :

2

Zwembad
:

Gemeenschappelijk

Tuin :

Gemeenschappelijk

Opp. woning :

119m²

Opp. terras :

222m²

Luchthaven :

20 km

Oriëntatie
Diverse keuzes
:

Strand :

1 km

Uitzicht :

Zeezicht

Stad :

2 km

Parking :

Privé

Golf :

2 km

Snel Internet & telefoon

Wandelafstand dorp

Airconditioning

Inbouwkasten

Terras

Berging

Dichtbij strand

Privé parkeerplaats

Te koop Benalmadena - Appartement in Fuengirola te koop
Higuerón West – de ongeëvenaarde on-site faciliteiten en conciërgediensten ontworpen rond uw gemak weerspiegelen het feit dat de
kwaliteit van het leven hier de bepalende factor is. Deze inspirerende woonomgeving met uitzicht op de Middellandse Zee is innovatief
en anders omdat het is gemaakt van een fris concept.
Ontworpen door de award-winnende architecten Broadway Malyan uit New York. Appartementen met een “villa-feel” door het creëren
van een woonkamer die zich uitstrekt over de lengte van het terras. Open gewoon de schuifdeuren, van vloer tot plafond hoog, en uw
leefruimte wordt verdubbeld, met binnen / buiten lounge, eetgelegenheid en keuken die naadloos in elkaar stromen. Deze gemakkelijke
interactie tussen de leefruimten creëert een ﬂexibel, open plan gebied dat exclusief ontworpen werd voor het klimaat en de levensstijl
van Zuid-Spanje.
De appartementen, tuin- en sky’villa’s liggen in kleine, intieme blokken van 5-7 woningen, omringd door tuinen die zorgvuldig zijn
aangelegd om een gevoel van vrede en schoonheid in de woningen te creëren.
On-site voorzieningen zijn onder andere een eigen clubhuis met conciërgeservices, een modern businesscenter, een park, voorzieningen
voor een school en mini-winkelcentrum, restaurants, zwembaden, tennisbanen, de high-tech gym en award winnende spa van de
naburige Reserva del Higuerón.
Benalmadena, aan de Spaanse Costa del Sol, ligt slechts een kilometer of tien ten westen van de internationale luchthaven van
Malaga. Benalmadena is verdeeld in 3 hoofdgebieden en combineert een traditioneel spaans dorp met een moderne badplaats. Op de
heuvel ligt Benalmadena Pueblo, een typisch wit andalusisch dorp, en Arroyo de la Miel, een drukke woonwijk. Door de bekroonde
stranden is Benalmadena Costa één van de drukste plekjes van de Costa del Sol Lees hier meer over Benalmadena
Informeer hieronder naar deze veilige investering en interessante betalingsvoorwaarden.
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