
VENUT/UDA

REF. MLG20303

€365,000 Masia - Venut/uda
Masia de 3 dormitoris en venda a Axarquia, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  Axarquia »  29712

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

256m²
Edificats  

789m²
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

Finca rústica de 3 dormitoris amb impressionants vistes a
la muntanya.

Una preciosa vila prop del poble de la Viñuela i del bonic llac, amb unes vistes
impressionants de la muntanya al cor de la Axarquía.

La vila té un gran dormitori principal amb bany privat i portes dobles que donen a
una gran terrassa amb vistes a la muntanya. El segon dormitori és gran, amb armaris
encastats i un bany compartit.

La gran sala del davant és espaiosa i lluminosa. També hi ha una llar de foc amb
ventilador i aire condicionat. Des d'aquesta sala s'accedeix a una gran terrassa, ideal
per sopar a l'aire lliure o simplement per relaxar a la zona de chill-out i contemplar el
capvespre. En els mesos d'hivern també es pot tancar el balcó amb cortines de vidre
per crear una galeria perfecta.

La cuina està totalment equipada amb un menjador i un rebost. Hi ha un annex
independent per al safareig.

El que li dóna a aquest habitatge aquest toc màgic són les diferents àrees de
terrasses que envolten la casa i la piscina, que estan adornades amb precioses
plantes, arbres i rocalles.

A la planta baixa, al costat de la piscina, hi ha un apartament independent que
actualment s'utilitza com la clínica privada del propietari, però que fàcilment es pot
convertir en un estudi independent amb cuina i bany.

Ideal com a casa de vacances per a una parella o una família.

lucasfox.cat/go/mlg20303

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Llum natural, Aire condicionat,
Balcó, Barbacoa, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Vistes
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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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