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ÖVERBLICK

Ljus lägenhet med 4 sovrum, med 2 badrum, garage och
förråd, till salu i en byggnad med pool, tennisbana och
concierge, i Parque Clavero, Malaga.
Denna fantastiska lägenhet på första våningen erbjuder en bebyggd yta på 128 m²,
med en användbar storlek på cirka 110 m², med 4 sovrum (ett av dem har lagts till i
vardagsrummet), 2 badrum, vardagsrum, kök och terrass . Dessutom har den ett 14 m²
stort garageutrymme och ett 5 m² stort förråd i samma kvarter.
Fastigheten ligger i en trevlig utveckling som har omfattande trädgårdar,
sportutrymmen, två saltvattenpooler, en för vuxna och den andra för barn och en
conciergeservice.
När vi kommer in i lägenheten välkomnas vi av hallen, som har en inbyggd garderob
och leder till resten av hemmet. Köket har uppgraderats i år och har för närvarande
gott om plats och naturligt ljus. Härifrån kommer vi in i tvättstugan.

lucasfox.se/go/mlg25257
Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Tennisbana, Portvakt, Hiss,
Marmorgolv, Naturligt ljus, Parkering,
Bibliotek, Djur vänligt, Exteriör, Förråd,
Lekplats, Nära transportmedel,
Utrustat kök, Utsikt

Därefter glädjer vardagsrummet oss med dess rymd, naturliga ljus och utsikt över
bostadsgårdarna. Härifrån kan vi komma till terrassen med trevlig utsikt. När vi rör
oss genom vardagsrummet hittar vi matsalen, som tidigare var ett sovrum, men som
fortfarande har den inbyggda garderoben och dörren, så det skulle vara enkelt att
konvertera det till ett sovrum, om så önskas.
Fortsätt mot korridoren och se ett badrum med dusch, anpassat med halkskydd.
Till vänster finns två rymliga intilliggande sovrum som vetter mot dubbel och
utvändigt, med inbyggda garderober och naturligt ljus. Fastigheten har marmorgolv.
Längre fram hittar vi sovrummet, med respektive privat badrum, som har utsikt över
de gemensamma trädgårdarna och också har en inbyggd garderob.
Denna lägenhet är perfekt, om du letar efter ett hem för att göra det till ditt eget, i ett
av de bästa områdena i Malaga.
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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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