
UTHYRD

REF. MLGR29783

2 300 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i East Málaga, Malaga
Spanien »  Malaga »  East Málaga »  29018

3
Sovrum  

2
Badrum  

200m²
Planlösning

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.se Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Enastående nyrenoverad lägenhet med 4 sovrum i
Pedregalejo, Malaga, 5 minuters promenad från stranden.

Exklusiv ljus lägenhet, nyrenoverad och helt ny, med lyxiga kvalitetsfinisher, belägen i
en privat utveckling bara fem minuter från stränderna i Pedregalejo.

Vid ingången upptäcker vi omfattande och välskötta trädgårdar som förmedlar lugnet
och exklusiviteten att bo i det bästa området i Malaga omgivet av stora grönområden
och träd.

Väl inne i fastigheten, till vänster hittar vi ett vardagsrum med matplats med tillgång
till en stor terrass i söderläge med utsikt över trädgården. Mittemot finns ett kök
utrustat med de bästa finishen, som samtidigt har en separat ingång, tvättstuga och
ett generöst skafferi.

En korridor leder till tre sovrum, ett badrum, en toalett och sovrummet, som har ett
stort omklädningsrum och eget badrum. Alla rum vetter utåt och är ljusa. Dessutom
är alla badrum utrustade med dusch.

Huset har luftkonditionering och gasuppvärmning. Det erbjuder också ett garage och
ett förråd. Utvecklingen har en conciergetjänst under dagen.

Om du letar efter en helt ny lägenhet i Malagas bästa område, fem minuters
promenad från stranden, stormarknader och andra tjänster, och mycket nära
skolorna Asunción och La Presentacion, får du inte missa den här fantastiska
möjligheten.

Två månaders insättning och verifierade referenser begärs från intresserade
kandidater. Husdjur är inte tillåtna.

lucasfox.se/go/mlgr29783

Trädgård, Garagem privada, Utrustat kök,
Uppvärmning, Säkerhet, Renoverad,
Luftkonditionering, 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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