REF. MLG22007

595 000 € Hus/Villa - Till salu - Reserverad

Hus/villa med 4 Sovrum till salu i East Málaga, Malaga
Spanien » Malaga » East Málaga » 29016

4
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300m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

RESERVERAD

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

Vackert radhus till salu i bostadsområdet Mirador de
Gibralfaro, med fantastisk havsutsikt. Det har ett rymligt
vardagsrum, ett fullt utrustat modernt kök, 4 sovrum och
3 badrum.
Vi inbjuder dig att besöka detta vackra hus, som ligger bara 3 minuter med bil från
Malagas centrum och Malaguetas stränder.
lucasfox.se/go/mlg22007

Det är fördelat på 3 våningar och har 4 sovrum, alla med inbyggda garderober, tre
magnifika badrum, en kostnadsfri toalett, ett rymligt vardagsrum med spektakulär
utsikt över havet och staden Malaga, och ett stort modernt kök. Den erbjuder två
magnifika terrasser i söderläge och har markiser på alla våningar, Climalit-glas, en
entré uteplats med teak och parkering under tak.

Garagem privada, Marmorgolv, Parkering,
Dubbla fönster, Förråd,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Öppen spis, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt

Den har separat luftkonditionering på alla 3 våningar, individuell uppvärmning med
radiatorer och gaspanna samt fiberoptisk installation.
De gemensamma utrymmena inkluderar en social klubb, två pooler,
trädgårdsområden och en padeltennisbana.
Detta hus är en magnifik möjlighet att bo i ett familjevänligt område med pooler och
trädgårdar, nära centrum och stränderna och i närheten av flera skolor.
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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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