REF. MLG34502

850.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29017
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Plànol

Dimensions del terreny

VENUT/UDA

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

Vila de 4 dormitoris íntegrament a reformar en venda a
Pedregalejo, un exclusiu barri de Màlaga.
Lucas Fox es complau a presentar aquesta antiga vila situada al barri de Pedregalejo,
a reformar perquè el nou propietari la pugui personalitzar al seu gust i gaudir en un
dels barris amb més encant de Màlaga. Aquesta vila construïda el 1963, es troba a cinc
minuts a peu de tots els serveis, com ara supermercats, bancs i farmàcies, entre
d'altres. A més, se situa a dos minuts caminant de la platja i del seu pintoresc passeig
marítim, ple de restaurants, bars i locals on menjar peix o on prendre una copa
contemplant la posta de sol.
La casa es troba situada en un carrer d'un sol sentit i amb poc trànsit, per això la
tranquil·litat és completa, amb un ambient relaxat.

lucasfox.cat/go/mlg34502
Terrassa, Garatge privat, Sostres alts,
Llum natural, Exterior,
A prop dels col·legis internacionals

A la planta baixa, hi ha la cuina, el saló, un bany, dos dormitoris i un menjador, tots
ells exteriors. El saló disposa de sortida al porxo. I a la planta superior, aquest
habitatge disposa de quatre dormitoris, un bany i dues terrasses cobertes, una amb
orientació oest, mentre que l'altra està orientada cap al sud i té sortida a una
terrassa descoberta on sempre toca el sol.
Aquesta vila ofereix multitud de possibilitats per dissenyar la casa al vostre gust i en
funció de les vostres necessitats, així com gaudir del meravellós clima de Màlaga i
dels seus més de 300 dies de sol a l'any.
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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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