REF. MLG25615

€676,000 Lägenhet - Till salu - Reserverad

Excellent Lägenhet med 4 Sovrum med 21m² terrass till salu i Centro / Malagueta
Spanien » Malaga » Centro / Malagueta » 29004
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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

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Centro /
Malagueta, Malaga med ett start pris på €539,000
Den nya utvecklingen, Halia, ligger i staden Malaga, inom den sektor som kallas
Torres del Río, ett nytt område med stor efterfrågan på högkvalitativa hem.
Denna utveckling av fastigheter med hög kvalitet säkerhet och teknik består av 99
lägenheter, med modern design och i en unik och exklusiv miljö.

lucasfox.se/go/mlg25615

När vi kommer in i fastigheten välkomnar oss en hall. Till höger finns det ett stort
öppet utrymme som rymmer vardagsrummet med öppet kök. Stora skjutfönster ger
oss tillgång till den stora terrassen, perfekt för att njuta av en utmärkt kväll utomhus
tack vare områdets magnifika klimat. Dessutom tillåter fönstren mycket naturligt ljus
att tränga in i vardagsrummet.
Lägenheten har tydligt differentierade dag- och nattområden. Nattområdet ligger till
vänster om hallen. Den består av tre stora dubbelrum, en gästtoalett och ett komplett
badrum. Slutligen, i slutet av korridoren, finns det sovrummet med eget badrum och
direkt tillgång till terrassen.
Det är möjligt att köpa en parkeringsplats och ett förråd.
Detta moderna komplex erbjuder sina invånare rymliga gemensamma utrymmen,
pooler för vuxna och barn, gym, en lekplats för barn och gröna områden.
Kontakta oss för mer information.
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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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