
VENUT/UDA
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450.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 4 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  East Málaga »  29016

4
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2
Cambres de bany  

128m²
Plànol

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.cat Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Lluminós pis de 4 dormitoris, amb 2 banys, plaça de
garatge i traster, en venda en una urbanització amb
piscina, pista de tennis i conserge, en Parc Clavero,
Màlaga.

Aquest fantàstic pis en una primera planta ofereix 128 m² construïts, 110 m² útils
aproximadament, i es distribueix en 4 dormitoris (un d'ells s'ha afegit a la sala-
menjador) 2 cambres de bany, saló-menjador, cuina independent i terrassa. A més,
compta amb una plaça de garatge de 14 m² i traster de 5 m² al mateix bloc.

L'habitatge es troba en una agradable urbanització que disposa d'extensos jardins,
espais esportius, dues piscines d'aigua salada, una d'elles per a adults i l'altra per a
nens, i servei de consergeria.

A l'entrar a el pis, ens dóna la benvinguda al vestíbul, que compta amb un armari
encastat, i ens comunica amb la resta de la casa. La cuina s'ha millorat aquest mateix
any, i actualment gaudeix de molt espai i llum natural. Des d'aquí accedim a
l'safareig.

A continuació, el saló-menjador ens delecta amb la seva amplitud, llum natural i
vistes a les zones enjardinades de l'residencial. Des d'aquí, podem accedir a la
terrassa amb agradables vistes. Avançant pel saló, ens trobem amb la zona de
menjador, que antigament era un dormitori, però que encara conserva l'armari
encastat i la porta, per la qual cosa seria senzill reconvertir a dormitori, si així es
desitja.

Continuant cap al passadís veurem una cambra de bany amb plat de dutxa, adaptat
amb terres antilliscants.

A la nostra esquerra, es presenten dos espaiosos dormitoris adjacents que són
dobles i exteriors i que compten amb armaris encastats i llum natural.

Més endavant trobarem el dormitori principal, amb el seu respectiu bany privat, que
gaudeix de vistes cap a les zones enjardinades de la urbanització i compta també
amb armari encastat.

L'habitatge presenta terres de marbre.

lucasfox.cat/go/mlg25257

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Pista de tennis, Servei de consergeria ,
Ascensor, Terres de marbre, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Traster,
S'accepten mascotes , Parc infantil, Exterior,
Cuina equipada, Biblioteca,
A prop del transport públic
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Aquest pis és perfecte, si busca un habitatge per convertir-la en la seva llar i en una
de les millors zones de Màlaga.

Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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