REF. MLGR27198

1.350 € al mes Pis - Llogat/ada

Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en lloguer a Centro / Malagueta
Espanya » Màlaga » Centro / Malagueta » 29016

3
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120m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

LLOGAT/ADA

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

Lluminós pis amb 3 dormitoris, 2 banys, una magnífica
terrassa amb boniques vistes a la mar i aparcament al
mateix edifici, de lloguer a La Malagueta.
Lucas Fox presenta aquest encantador pis acabat de reformar al cor de la Malagueta,
a un pas de la platja i prop de comerços i mitjans de transport.
A l'entrar a l'habitatge, a la dreta ens trobem amb la cuina, la qual està separada de
la sala per unes vidrieres i es presenta completament equipada amb múltiples
electrodomèstics. El lluminós saló comunica amb una àmplia terrassa que ofereix
unes boniques vistes a la mar ia la platja. Des del saló avancem cap a un passadís
que ens porta als dormitoris. A la dreta tenim un dormitori individual amb vistes cap
a la muntanya Gibralfaro, ideal com a despatx o dormitori infantil. A l'esquerra se
situa un dormitori doble que rep molta llum natural gràcies a la seva orientació sud.
Si seguim pel distribuïdor, vam arribar a un modern bany amb plat de dutxa. A la fi de
passadís es troba el dormitori principal, que compta amb bany privat.
Cal destacar que l'habitatge s'ha reformat íntegrament i està sense estrenar. El preu
de lloguer també inclou una plaça de garatge en el mateix edifici.

lucasfox.cat/go/mlgr27198
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar ,
Terrassa, Garatge privat,
Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Aparcament,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior, Interior, Renovat,
Vistes
Període de lloguer mínim: 12 mesos.

Se sol·licitarà a l'inquilí solvència demostrable. Els honoraris d'agència no estan
inclosos.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.
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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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