REF. MLG28497

€270,900 Lägenhet - Till salu

Nybyggd Lägenhet med 3 Sovrum med 48m² terrass till salu i East Málaga, Malaga
Spanien » Malaga » East Málaga » 29740
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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

Stor fastighet på 85 m² plus 48 m² terrass med pool,
garage och förråd, beläget några meter från havet i Torre
del Mar.
Lägenhet i modern arkitektonisk stil på bottenvåningen i en 8-vånings
bostadsbyggnad med spektakulär havsutsikt.
Fastigheten har 3 sovrum (alla med inbyggda garderober), två badrum och ett fullt
utrustat kök som ansluts direkt till vardagsrummet. Här finns också en 37 m² stor
täckt terrass och en öppen 11 m² stor terrass.
Utanför kan du njuta av en gemensam pool, en lekplats och stora trädgårdsområden.

lucasfox.se/go/mlg28497
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Naturligt ljus, Parkering,
Dubbla fönster, Luftkonditionering,
Nybyggd, Utrustat kök, Utsikt
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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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