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Stort duplex radhus med en stor terrass. Den består av 3
sovrum, 2 badrum och 1 toalett, med en trevlig lugn
uteplats.
Vi är glada att presentera detta otroliga radhus på 164 m² i duplex, beläget i Cerrado
de Calderón, i en privat byggnad med pool och trädgårdar.
Huset är fördelat på två våningar, bottenvåningen är den huvudsakliga och första
våningen är sovrummet.
När vi går in i huset hittar vi en hall. Härifrån kan vi se till vänster ett modernt kök
som har mycket naturligt ljus tack vare sitt läge bredvid en uteplats, som också
används som tvättstuga. I samma område finns det också en toalett. När vi går nerför
en kort korridor bredvid trappan går vi in i husets stora vardagsrum. Detta rum
utmärker sig för det naturliga ljuset som det får genom ett stort fönster som ansluter
till en stor terrass på cirka 23 m². Terrassen har ett perfekt avkopplingsområde för att
spendera mycket tid utomhus och njuta av det underbara Malaga-klimatet.

lucasfox.se/go/mlg26427
Havsutsikt, Utsikt över bergen, Terrass,
Högt i tak, Naturligt ljus, Parkett,
Djur vänligt, Exteriör, Inbyggda garderober,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Renoverad, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt, Walk-in closet

När vi går uppför trapporna når vi första våningen. Till höger finns ett ljust
dubbelrum med en inbyggd garderob och bredvid ett badrum med badkar och
fönster. Därefter hittar vi ett dubbelrum med en inbyggd garderob och ett fönster
som vetter mot husets huvudfasad. Det stora sovrummet ligger på samma våning,
med ett vackert omklädningsrum och ett privat badrum, båda öppna i stil, vilket ger
det mycket utrymme. Härifrån kan vi njuta av vacker utsikt över hela det
skogsområdet i Cerrado de Calderón.
Dessutom har fastigheten en egen parkeringsplats inom byggnaden. Det finns andra
delade utrymmen som kan användas inom samhället.
Njut av underbara solnedgångar med din familj och vänner från terrassen i detta
magnifika hem.
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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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