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ÖVERBLICK

Fantastiskt hus med fantastisk utsikt över Malaga, med
833 m² byggd yta och en infinitypool.

Imponerande hus till salu på bästa plats i Malaga. Det är ett av de bästa hemmen i
området, med fantastisk utsikt över viken. Den ligger på en tomt på mer än 1100 m²
och har en yta på 833 m² byggd på fyra våningar.

När vi kommer in i huset, från hallen leder några trevliga trappor oss till ett
underbart vardagsrum med tillgång till terrassen och stora fönster, genom vilka vi
kan njuta av drömmande solnedgångar. Till höger har vi matsalen och bredvid den
stora köket, som ansluter till sidan av huset och den oberoende annexet, som består
av ett sovrum, vardagsrum och badrum. På bottenvåningen har vi också ett
dubbelrum med omklädningsrum och eget badrum, samt ett annat vardagsrum.

Om vi tar hissen når vi övervåningen, där det finns tre stora sovrum med egen terrass
och eget badrum. Två av sovrummen har en inbyggd garderob.

Mellanvåningen består av ett rymligt sovrum med eget badrum samt toalett.

Å andra sidan erbjuder källaren en rymlig öppen planlösning som används som 118
m² parkering, samt en toalett och ett rum utan fönster, som för närvarande används
som en biograf.

Utanför hittar vi en magnifik infinitypool.

Som om allt detta inte räckte, erbjuder huset en fantastisk utsikt över Malagabukten
och bergen i San Antón. På samma sätt presenteras det i ett optimalt tillstånd för
bevarande med högkvalitativa material.

Kontakta oss för att begära mer information eller för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/mlg27513

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Trädgård, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Turistlicens, Solpaneler,
Renoverad, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Djur vänligt, Chill out plats,
Balkong
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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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