REF. MLG20399

265 000 € Lägenhet - Till salu

Excellent Lägenhet med 2 Sovrum med 8m² terrass till salu i East Málaga, Malaga
Spanien » Malaga » East Málaga » 29018
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.se

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanien
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ÖVERBLICK

2-sovrumsduplex med havsutsikt, garage och förråd i
Cerrado de Calderón, östra Malaga.
2-sovrums duplexlägenhet med terrass, havsutsikt och parkering och förvaring ingår i
priset.
Den här egenskapen sticker ut för sin otroliga havsutsikt och den avkopplande
interiören.
Komplexet där fastigheten ligger har stora gröna områden och en gemensam pool.
Tillgång till motorvägen och flera köpcentrum finns i närheten, vilket gör detta till
både bekväm och fridfull.
Kontakta oss för att arrangera en visning.

lucasfox.se/go/mlg20399
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Hiss, Marmorgolv, Parkering,
Förråd, Inbyggda garderober,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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