
VENUT/UDA

REF. MLG25615

673.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 21m² terrassa en venda a Centro
/ Malagueta
Espanya »  Màlaga »  Centro / Malagueta »  29004

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

163m²
Plànol  

21m²
Terrassa

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

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Excel·lent pis de 4 dormitoris amb una enorme terrassa
de 21 m² en venda en una magnífica promoció d&#39;obra
nova a Màlaga.

La promoció d'obra nova Halia es troba a la ciutat de Màlaga, dins el sector conegut
com Torres de el Riu, una nova zona amb una gran demanda d'habitatges d'alta
qualitat.

Aquesta promoció d'habitatges plurifamiliars de gran qualitat, seguretat i tecnologia
es compon de 99 pisos, amb un disseny contemporani i dins d'un entorn únic i
exclusiu.

A l'entrar a l'habitatge, un rebedor ens dóna la benvinguda. A mà dreta, es disposa un
ampli espai diàfan que alberga el saló-menjador amb la cuina de planta oberta. Unes
grans vidrieres corredisses ens donen accés a l'enorme terrassa, perfecta gaudir
d'una excel·lent vetllada a l'aire lliure gràcies a la magnífica clima de la zona. A més,
les vidrieres permeten l'entrada de molta llum natural a la sala-menjador.

El pis presenta clarament diferenciades les zones de dia i de nit. La zona de nit es
situa a l'esquerra de l'rebedor. Es compon de tres amplis dormitoris dobles, un
lavabo de cortesia i un bany complet. Finalment, a el fons de passadís, es presenta el
dormitori principal amb el seu bany privat i sortida directa a la terrassa.

Tots els habitatges disposen de dues places de garatge i un traster.

Aquest modern conjunt ofereix als seus residents àmplies zones comunes, piscina
d'adults i infantil, gimnàs, zona lúdica infantil i zones verdes.

Poseu-vos en contacte per més informació.

lucasfox.cat/go/mlg25615
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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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