
VENUT/UDA

REF. MLG19996

1.175.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 6 dormitoris amb 60m² terrassa en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  East Málaga »  29018

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

483m²
Plànol  

2.344m²
Dimensions del terreny  

60m²
Terrassa

+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

Vila de luxe amb 6 dormitoris i 4 banys en una
urbanització exclusiva amb una gran parcel·la i vistes al
mar.

Increïble vila en una urbanització de luxe especialment dissenyada per a gaudir de les
fantàstiques vistes de la Mediterrània. Tant el disseny de la vila com el del seu ampli
jardí de més de 2.300 m² han estat concebuts per poder aprofitar al màxim
l'orientació al sud i les vistes al mar.

Es tracta d'un habitatge distribuïda en tres plantes i especialment dissenyada per
cobrir totes les necessitats dels seus propietaris.

Al semisoterrani trobem una zona habitable d'aproximadament 100 m² amb un bany i
un traster, i un porxo cobert de 98 m² que s'usa com a aparcament.

La planta baixa consta d'un ampli vestíbul d'entrada. A l'esquerra hi ha un saló amb
menjador independent que sumats tenen una superfície d'aproximadament 55 m². A
més, compta amb una àmplia cuina amb rebost. A la dreta del vestíbul trobem dos
dormitoris amplis, un bany i un petit dormitori de servei.

Totes les estades d'aquesta planta són exteriors, inclosos els banys. La casa està
envoltada per una àmplia terrassa en forma de L.

A la planta superior es localitza la zona de nit, composta per tres dormitoris
principals, cadascun d'ells amb unes dimensions properes als 20 m², dos banys, un
vestidor i una terrassa.

Per l'amplitud de l'habitatge, les seves cures jardins i impressionants vistes en una
urbanització amb seguretat 24 hores molt propera al club social El Tancat, a un camp
de golf i al port esportiu, sens dubte és una de les millors viles de la zona est de
Màlaga.

No dubti en contactar amb nosaltres per visitar aquesta excel·lent vila.

lucasfox.cat/go/mlg19996

Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Sostres alts, Aparcament, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Exterior, Llar de foc
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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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