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ÖVERBLICK

Exklusiv lägenhet nyligen renoverad, med de bästa
kvaliteterna, med 3 sovrum, egen parkering och en stor
privat terrass till salu med den bästa utsikten över
Malagabukten.

Lucas Fox är glada över att kunna presentera denna underbara och exklusiva
lägenhet till salu, bara ett steg från stranden, strandbarerna och det berömda Baños
del Carmen spa. Denna lägenhet har totalrenoverats för bara tre år sedan och har
blivit perfekt omhändertagen sedan dess.

När vi går in i huset kan vi redan uppskatta bredden av dess korridorer och rum. Till
vänster om oss finns vardagsrum-matsalen med imponerande utsikt över den vackra
Malagabukten. Vardagsrummet-matsalen erbjuder oss tillräckligt med utrymme för
att vila efter en lång dag eller för att njuta av måltider och stunder med vår familj och
vänner. Härifrån når vi den imponerande terrassen på nästan 80 kvadratmeter.

Genom att utnyttja detta utrymme har ett fullt utrustat rum byggts för att kunna
arbeta, läsa eller helt enkelt sitta och njuta av utsikten. Den här terrassen erbjuder
oss också möjligheten att äta utomhus eller till och med njuta av firande med familj
och vänner, samtidigt som vi betraktar den makalösa utsikten. Utan tvekan är
utsikten och terrassen en juvel, men interiören i detta hem ligger inte långt efter
heller. Tillbaka inne har vi ett helt nytt kök med de bästa varumärkena på marknaden.
Tidigare skulle det ha funnits ett servicerum, men det var integrerat i köket för att få
en kontorsdel, perfekt som matsal för vardagen.

Efter den bekväma korridoren anländer vi till nattområdet. Först hittar vi master
bedroom, som transporterar oss till en kryssningssvit i Medelhavet. Detta har ett eget
badrum och inbyggda garderober. Därefter kommer vi att se ett dubbelrum med
fantastisk utsikt över berget och en perfekt orientering för att sova lugnt. Detta har
även inbyggda garderober. Det sista sovrummet i fråga är något mindre än det
angränsande sovrummet, men det erbjuder säkert tillräckligt med utrymme för en
säng och till och med ett skrivbord, utan att ge upp utsikten över bergen och igen
med inbyggda garderober.

lucasfox.se/go/mlg37322

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus, ,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster
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Lägenheten ligger i ett av de bästa områdena i staden, även om det är en svår
parkeringsplats. Av denna anledning erbjuder gården en imponerande
parkeringsplats på nästan 50 m², precis nedanför detta hus. Vi har säkert plats för en
stor familjebil, cyklar och garageredskap, även om det skulle kunna passa två mindre
bilar.

De gemensamma ytorna ligger inte heller långt efter, eftersom en extern hiss har
installerats som tar oss direkt till tillträdesportalen för mindre än ett år sedan.

Tänk inte två gånger och besök denna imponerande lägenhet med Lucas Fox Málaga.
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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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