
VENUT/UDA

REF. MLG25616

624.700 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 4 dormitoris amb 31m² de jardí en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  East Málaga »  29018

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

178m²
Plànol  

59m²
Terrassa  

31m²
Jardí

+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

Magnífic pis de 4 dormitoris i 2 banys amb terrassa i jardí,
situat en un enclavament privilegiat de la zona est de
Màlaga

Excel·lent pis en una exclusiva promoció d'obra nova de 24 habitatges, amb un
disseny avantguardista i modern que aprofita a el màxim les fabuloses vistes obertes
a la mar oa la muntanya. Un residencial pensat per donar qualitat de vida als seus
ocupants.

Aquesta tranquil · la i exclusiva promoció disposa d'una piscina d'aigua salada i
àmplies zones enjardinades. Així mateix, posa a la seva disposició un gimnàs i una
sala de cinema i multiusos.

Aquest habitatge en planta baixa consta d'un vestíbul, un ampli saló-menjador amb
la cuina oberta amb illa, un safareig, 4 dormitoris i 2 banys. El dormitori principal
disposa d'un vestidor i bany privat amb plat de dutxa. Des del saló, s'ofereix sortida a
jardí ia la terrassa independent.

El pis s'ha construït amb materials exclusius i de gran qualitat. La cuina ve equipada
amb mobles alts i baixos, illa amb taulell de Silestone i electrodomèstics Bosch, tot
en color blanc. Els banys disposen de sanitaris, plats de dutxa, aixetes i lavabos. A
més, disposa d'armaris encastats, instal·lació d'aire condicionat i porta blindada
d'accés a l'habitatge.

A la sortida a la terrassa des del saló, les finestres inclouen fulles corredisses amb
persiana i fusteria d'alumini amb ruptura de pont tèrmic i doble vidre, a l'igual que en
els dormitoris.

Per a la seva major comoditat i seguretat cada habitatge disposa de dues places de
garatge i un traster.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita per visitar el pis pilot.

lucasfox.cat/go/mlg25616

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Gimnàs, Llum natural, Aparcament, Vistes,
Traster, Plafons solars,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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