
REF. MLG19498

495.000 € Masia - En venda
Masia en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Axarquia, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  Axarquia »  29195

5
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

607m²
Edificats  

1,000m²
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
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DESCRIPCIÓ

Gran torre amb un apartament de convidats independent
i un espai a l&#39;aire lliure excel·lent, en venda en un
bonic poble als afores de Màlaga.

Aquesta preciosa vila de grans dimensions es troba als afores de la vila de Comares, a
la serralada de l'Axarquía. La zona té un bon accés per carretera i unes vistes
immillorables a la muntanya.

L'habitatge compta amb 607 m² d'espai útil dividit en tres plantes. Una escala doble
condueix des del camí d'accés fins a la planta superior, en la qual es troba l'habitatge
principal. Un rebedor dirigeix a l'ampli saló-menjador de planta oberta, la
característica més destacable és la seva volta amb un mural de el cel pintat a mà. Els
grans finestrals omplen l'espai de llum natural i també hi ha una llar de foc. En el
mateix espai trobem la cuina totalment equipada.

Davant el saló tenim els tres dormitoris, inclòs el impressionant dormitori principal
amb dos banys privats i vestidors. Un dels dormitoris compta també amb un altre
bany privat. Tant el dormitori principal com el saló tenen sortida a una fantàstica
terrassa, ideal per relaxar-se i menjar a l'aire lliure.

Des de la terrassa, podem accedir a la planta baixa per unes escales. Aquesta planta
disposa de garatge, un taller, la sala per al sistema de calefacció per plaques solars,
el rebost i el traster. Finalment, donem amb l'accés a la planta principal. Aquesta
planta consta d'un saló, una cuina totalment equipada i dos dormitoris amb bany
privat (un amb banyera i l'altre amb dutxa). Es pot gaudir de les vistes de tota la vall
des d'ambdues estades. L'habitatge té aire condicionat, finestres de doble vidre i
persianes integrades per a la seva màxima comoditat. Es pot accedir a aquesta
planta per un accés des de la terrassa, el jardí o el camí.

A nivell de jardí trobem una fantàstica caseta amb cuina o bar d'estiu, un bany
complet, un safareig i un traster de 28 m² que es pot convertir en gimnàs, sala o
dormitori addicional. Aquest espai lluminós és ideal per passar l'estona amb els
amics o per a festes.

Les terrasses de pedra natural que envolten la vila ofereixen una varietat de plantes
que donen molta ombra. Des de la piscina de 8 x 4 metres, amb dutxa i una sala de
bombament subterrània, podrà gaudir de les vistes impressionants als voltants.

lucasfox.cat/go/mlg19498

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Piscina climatitzada, Terrassa,
Garatge privat, Llum natural, Sostres alts,
Terres de marbre, Aparcament,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Traster, Vistes, Zona chill-out
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Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre aquesta casa
excepcional en venda en un paratge natural preciós.

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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