
REF. MLG18813

400.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Axarquia, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  Axarquia »  29738

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

256m²
Plànol  

144m²
Dimensions del terreny

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.cat Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Villa adossada de 4 dormitoris, amb jardí, piscina i amb
vistes a la mar i a el camp de golf, en venda a Màlaga
aquest.

Aquesta casa adossada li ofereix l'oportunitat de gaudir d'unes meravelloses vistes a
la mar, a primera línia de golf. Es localitza al costat d'un dels camps de més prestigi
de l'Axarquía Malaguenya, Añoreta Golf. Aquest camp el va dissenyar el gran jugador
José María Cañizares i compta amb 18 forats par 72, en un entorn idíl·lic al costat de
la mar Mediterrània.

La preciosa casa disposa d'un jardí i piscina privada. A la planta baixa, ens ofereix un
ampli saló amb llar de foc i cuina amb office, mentre que els tres dormitoris i el bany
complet es troben a la primera planta. A la segona planta, donarem amb el dormitori
principal amb un ampli vestidor i un preciós bany privat, a més d'una àmplia
terrassa-solàrium. I per si necessités més espai, la planta soterrani, que disposa de
molta llum natural i compta amb un gran saló, un bany complet, dos trasters als
quals es pot donar diferents usos i una estada més que s'utilitza actualment com a
safareig.

A la part exterior, té dos jardins. El de la part davantera ofereix una bonica entrada i
una zona d'aparcament davant de la casa. El jardí del darrere compta amb una
barbacoa d'obra, pèrgola que cobreix la gran taula i cadires per gaudir de dinars i
sopars al costat de família i amics, i una moderna piscina de fusta per a refrescar-se
amb total privacitat.

lucasfox.cat/go/mlg18813

Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Llum natural, Terres de marbre,
Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Barbacoa, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Traster, Vestidor, Vistes

REF. MLG18813

400.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Axarquia, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  Axarquia »  29738

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

256m²
Plànol  

144m²
Dimensions del terreny

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.cat Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/mlg18813
https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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