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En oas utanför Malaga
påkostad nyproduktion i
lugn ombonad miljö

"

Nu startar försäljningen av La Zenaida - en oas utanför Malaga
La Zenaida bostadsområde ligger i Rincón de la Victoria en av de mest attraktiva
platserna i provinsen Málaga. Komplexet har 67 st 2- och 3-sovrums lägenheter
på en tomt om 18.000 m2. Alla lägenheter är södervända med en fantastisk utsikt.
Komplexet passar perfekt in i omgivningen och är utformad för att ge de boende
maximal njutning och avkoppling i dess naturliga miljö och milda klimat.
Bostäderna är utformade i mediterriansk stil, med stora panoramafönster som
släpper in mycket ljus. Området har 24 timmars bevakning
Varje bostad är byggd med hög standard med högkvalitativa material, värmegolv
i badrummen, bubbelpool, varm och kall AC, marmorgolv, Securitas larm, förinstallerat ljudsystem, säkerhetsdörr. Stora områden för avkoppling och njutning,
3 saltvatten pooler, 2 paddle tennisbanor, gångvägar med bänkar att sitta på för
att beundra omgivningen. Hela komplexet har en harmonisk design och en botanisk trädgård som innehåller mer än 40 olika arter av växter, blommor och träd på
en yta av 8000 kvm.
La Zenaida är en livsfilosofi, baserad på njutning, för personer som söker lugn
och livskvalitet som stora städer inte kan erbjuda. Trots detta ligger området
inom bekvämt räckhåll till: Málaga centrum (15 km), Añoreta Golfbana (3 km),
stranden (4 km), Malaga International Airport (30 km) och 5-10 minuter till flera
köpcentrum, apotek, sjukhus, etc. i den vackra turiststaden Rincón de la Victoria.
La Zenaida är en förmån tillgänglig för ett fåtal. De som vill dela denna livsfilosofi
med oss kommer att kunna välja en av våra fantastiska bostäder.
Garageplats samt förråd ingår i priset.
Prisexempel markplan 2 sov + 2 bad, 90 kvm boarea, 30 kvm terrass, 48 kvm
trädgård 190.000 €
1 tr, 2 sov + 2 bad terrass 27 kvm, 160.000 €
Penthouse 2 sov + 2 bad,90 kvm, terrass 27 kvm, solarium 80 kvm, 190.000 €.
3 sovrummare från 225.000 €.
OBS! 4% moms till 31/12 2012, därefter 10% moms.
All försäljning i Sverige sker med ensamrätt genom Etvab Fastigheter.

