Powierzchnia

Pokoje

Dom

142 m²

3

Na wynajem

3 986 PLN
28 PLN / m²

Nr oferty: R2491931

ANDALUSIA, MÁLAGA, LA HEREDIA
3 bedrooms Townhouse for rent in La Heredia
Jasny i równy dom z zapierającym dech w piersiach widokiem na wybrzeże z jego podwyższonej pozycji w malowniczej miejscowości La Heredia.
Główna sypialnia ma własną łazienkę, a dwie sypialnie dla gości mają wspólną łazienkę. W otwartym salonie z jadalnią znajduje się kominek i panuje w nim
przytulna atmosfera. Dom był dobrze utrzymany przez obecnego właściciela.
Oprócz dwóch basenów gminnych (jeden z nich jest podgrzewany) jest tu także basen prywatny. W pobliżu basenu znajduje się zadaszony taras jadalny.
Dom znajduje się w odległości krótkiego spaceru od baru, restauracji, sklepów mięsnych i piekarni.
Urbanizacja La Heredia jest popularna zarówno wśród całorocznych mieszkańców, jak i urlopowiczów. Oprócz udogodnień oferowanych w społeczności, istnieje
24-godzinna ochrona w tej urbanizacji z bramą.
Z pięknego osiedla La Heredia można w kilka minut dojechać do San Pedro, Benahavis, Puerto Banus i Marbelli. Jest to idealne miejsce do odkrywania wielu
atrakcji turystycznych Andaluzji, w tym jazdy na nartach w Sierra Nevada. W pobliżu znajdują się liczne pola golfowe, w tym Los Arqueros i La Quinta.
Z domu można w 45 minut dojechać autostradą (AP7) na lotnisko w Maladze lub Gibraltarze, co sprawia, że jest to bardzo łatwo dostępne miejsce.
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Przedstawiona wyżej propozycja nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa lecz ma charakter informacyjny. Partners International Sp. z o.o. dokłada starań,
aby treści przedstawione w naszych ofertach były aktualne i rzetelne. Dane dotyczące ofert uzyskano na podstawie oświadczeń sprzedających.

