
VENUT/UDA

REF. MLG20527

820.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 7 dormitoris amb 1,360m² de jardí en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  East Málaga »  29018

7
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

549m²
Plànol  

1.360m²
Dimensions del terreny  

1.360m²
Jardí

+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

Àmplia vila de luxe al cor del Tancat de Calderón amb
impressionants vistes al mar, propera a escoles
internacionals.

Exclusiva vila independent amb 1.360 m² de parcel·la, orientació sud i vistes al mar
des de tot l'habitatge.

Es distribueix en tres plantes. La principal es troba al nivell del carrer, i aquí trobem
un saló de 40 m² amb llar de foc, la cuina-menjador de 26 m², un dormitori i un
lavabo.

A més, en aquesta planta tenim una agradable terrassa que convida a relaxar-se
alguna cosa mentre es contemplen les vistes o simplement gaudir amb la lectura
d'un bon llibre. També compta amb un garatge per a dos vehicles i un pati de 46 m²
d'estil andalús que dóna accés a la casa des del carrer.

La resta de l'habitatge es troba a la planta inferior, que es distribueix en sis espaiosos
dormitoris (el principal mesura 16,74 m² útils amb bany en suite i vestidor) i quatre
cambres de bany, a més d'una zona independent per al servei.

La planta baixa es troba al nivell del jardí i la piscina. És diàfana i es va dissenyar
pensant en el gaudi de tota la família i amics, per tenir un lloc on reunir-se i celebrar
qualsevol esdeveniment amb intimitat i molt espai.

Un altre dels seus encants és que la parcel·la és plana, perfecta per fer esport a la
seva pista esportiva durant tot l'any, gràcies a l'privilegiat clima de Màlaga.

lucasfox.cat/go/mlg20527

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Aparcament, Vistes, Traster, Safareig,
Llar de foc, Exterior, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
A prop dels col·legis internacionals
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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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