
REF. MLG34504

580 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i East Málaga, Malaga
Spanien »  Malaga »  East Málaga »  29017

4
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2
Badrum  

225m²
Planlösning  

241m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Exklusivt hus i hjärtat av Pedregalejo. Med vacker utsikt
över havet, perfekt för ett renoveringsprojekt och sätta
det till din smak

Lucas Fox är glad att kunna presentera denna magnifika möjlighet i hjärtat av
stadsdelen Pedregalejo. Det är ett hus byggt 1940 och beläget i slutet av en tidstypisk
trappa. Huset är fäst vid bergets sluttningar, på sin högsta del. Detta hus har
proportionerliga dimensioner och är beläget i slutet av gatan, så det åtnjuter absolut
lugn som du kan njuta av medan du betraktar Medelhavet, tack vare dess orientering
mot söder.

På bottenvåningen finns ett vardagsrum med öppen spis, varifrån det finns tillgång
till ett annat rum till vänster, även om båda kan sammanfogas. På denna våning finns
även kök och badrum. Utanför finns tvättstuga och förråd. På övervåningen finns de
fyra sovrummen, varav tre i söderläge, samt ytterligare ett badrum.

Framför de två vardagsrummen finns en rymlig terrass med havsutsikt. När du går ner
för några trappor finns det ytterligare en terrass på cirka 30 m² där ytterligare en
relaxavdelning kan installeras, eftersom den har tillräckligt med utrymme och även
med vacker utsikt.

Detta hus kan ha alla bekvämligheter och är perfekt för sin storlek, bekvämt för både
en familj och ett par. Detta hus är byggt för att njuta av Malaga och den unika
stadsdelen Pedregalejo.

lucasfox.se/go/mlg34504

Havsutsikt, Terrass, Garagem privada,
Naturligt ljus, Nära internationella skolor,
Larm, Grillplats, Exteriör
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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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