
REF. MLG37966

1 150 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Centro / Malagueta, Malaga
Spanien »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29016

5
Sovrum  

5
Badrum  

273m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Vacker villa med 5 sovrum och 5 badrum till salu i ett av
de bästa områdena i Malaga.

Lucas Fox presenterar denna vackra villa i ett av de bästa områdena i Malaga.

Från gatan nås första våningen via trappor. Väl inne hittar vi entrén som genom en
korridor leder till det stora vardagsrummet med matplats med tillgång till trädgården
och poolen till höger. Till vänster om hallen finns en välkomsttoalett och bredvid det
utrustade köket och ett servicerum med badrum. Från köket når vi det täckta
poolområdet som har en veranda och tillgång till trädgården. Från poolen, vid några
små trappor, kommer vi åt en tvätt- och tvättlina.

Från entréhallen leder några vackra trappor oss till första våningen med
nattområdet. Till höger finns ett komplett badrum med dusch, ett dubbelrum och
sedan sovrummet med eget badrum med badkar och en stor inbyggd garderob. Från
trappan, till vänster, finns två sovrum och ett badrum.

På andra våningen har vi det stora kontoret med stort vardagsrum och rastplats med
utgång till takterrassen.

Från bottenvåningen leder några trappor till halvkällarplanet, med garage för två
bilar, gym och förråd.

Denna vackra villa består av flera fristående områden, ett förråd i garaget och
poolområdet. Dess nordliga orientering gör att vi kan njuta av solen och några varma
sommareftermiddagar. Tveka inte att begära ett besök för att se denna spektakulära
villa i perfekt skick och redo att leva.

lucasfox.se/go/mlg37966

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Gym,
Parkering, Utrustat kök, Skönhets salong,
Luftkonditionering, Grillplats, Exteriör,
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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