REF. MLG22007

595.000 € Casa / Vil·la - En venda - Reservado

Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29016

4

3

300m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

RESERVADO

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.cat

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Preciosa casa adossada amb un ampli saló, una cuina
moderna completament equipada, 4 dormitoris i 3
cambres de bany en venda a la urbanització Mirador de
Gibralfaro, amb espectaculars vistes al mar.
Us convidem a visitar aquesta preciosa casa situada a tan sols tres minuts amb cotxe
del centre de Màlaga i de les platges de la Malagueta
lucasfox.cat/go/mlg22007

Es distribueix en tres plantes i compta amb quatre dormitoris, tots amb armaris de
paret, tres magnífics banys, un lavabo de cortesia, un ampli saló amb espectaculars
vistes al mar ia la ciutat de Màlaga, i una àmplia cuina moderna. Ofereix dues
magnífiques terrasses orientades al sud i té tendals a totes les plantes, vidres
Climalit, un pati d´entrada amb fusta de teca i un aparcament cobert.

Garatge privat, Terres de marbre,
Aparcament, Aire condicionat,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, Traster, Vistes

Disposa d'aire condicionat independent a les tres plantes, calefacció individual per
radiadors i caldera de gas natural, a més d'instal·lació de fibra òptica.
Les zones comunes inclouen un club social, dues piscines, zones enjardinades i pista
de pàdel.
Aquest habitatge és una magnífica oportunitat de viure en una urbanització familiar
amb piscines i jardins, a prop del centre i les platges, ia les proximitats de diverses
escoles.
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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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