
VERKOCHT

REF. MLG21936

475.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Appartement met 122m² Tuin te koop in East Málaga,
Malaga
Spanje »  Malaga »  East Málaga »  29018

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

150m²
Woonoppervlakte  

71m²
Terras  

122m²
Tuin

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.co.nl Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Appartement van 150 m² met tuin, groot terras en
prachtig uitzicht op Malaga, te koop in een ontwikkeling
met zwembaden en grote gemeenschappelijke ruimtes.

Het appartement heeft een bebouwde oppervlakte van 150 m², inclusief overdekte
terrassen, 71 m² open terras en 121,55 m² tuin. Het bevindt zich op de begane grond,
met een hoogte vergelijkbaar met een eerste verdieping, vanwege de oneffenheden
van het land waarop het gebouw zich bevindt. Het maakt deel uit van een gated
community met speeltuinen en verschillende gemeenschappelijke zwembaden. De
locatie in het bovenste gedeelte van de woonwijk van Miraflores del Palo biedt u een
prachtig uitzicht op de baai van Malaga vanaf het onroerend goed.

Dankzij de locatie, nabij de snelweg A-7, bereikt u de luchthaven Pablo Ruiz Picasso in
10-15 minuten, het hogesnelheidstrein María Zambrano in 5-7 minuten met de auto
en het historische centrum van Malaga in minder dan 10 minuten met het openbaar
vervoer.

Het pand is gebouwd in 2002, hoewel het opeenvolgende updates heeft ondergaan
en volledig is gerenoveerd. Het biedt een prachtig terras en een goede privétuin,
naast alle gemeenschappelijke voorzieningen van de ontwikkeling, die de omgeving
zeer aangenaam maken.

We hebben toegang tot het pand via een grote hal die in een enkele semi-open
ruimte de grote keuken met modern design en een ruime woonkamer met directe
toegang tot de overdekte en onoverdekte terrassen verenigt. Op dezelfde manier
kunnen we via de keuken en een daaraan verbonden kantoorgedeelte naar de
privétuin gaan.

De hoofdingang geeft ook toegang tot het nachtgedeelte, waar zich de drie
slaapkamers en twee badkamers bevinden, waarvan een ensuite in de
hoofdslaapkamer. Vanuit deze slaapkamer, evenals vanuit een andere secundaire
slaapkamer, heeft u rechtstreeks toegang tot het overdekte en onoverdekte terras, en
via hen bereiken we de tuin.

Het appartement is in perfecte staat en gerenoveerd, met een modern design en stijl.
De keuken is volledig uitgerust en het huis heeft airconditioning, die warme of koude
lucht biedt, afhankelijk van de behoeften gedurende de seizoenen.

lucasfox.co.nl/go/mlg21936

Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Conciërge service, Prive garage, Lift,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Barbecue,
Berging, Chill out area, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Speelplaats,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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Zonder twijfel is het een ideaal huis voor gezinnen, in een grote woonwijk met
uitstekende gemeenschapsvoorzieningen en uitzicht op de baai van Malaga, klaar om
in te trekken en te genieten.

Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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