
REF. MLG21434

799.000 € Casa / Vil·la - En venda
casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  East Málaga »  29016

6
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

223m²
Plànol  

615m²
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

Villa independent en venda amb jardí de 6 dormitoris
situada en una de les millors zones de l&#39;Limonar
Baix, molt a prop dels millors col·legis.

Aquesta vila independent de 223 m² amb 615 m² de parcel · la està localitzada a la
zona baixa de l'Limonar, una de les zones residencials més exclusives de Màlaga. El
passeig marítim Pablo Ruiz Picasso i les seves platges i restaurants els trobem a una
distància a peu de 8-10 minuts; el centre històric de Màlaga es troba a 5 minuts amb
transport públic o en cotxe, ia la mateixa distància trobem l'estació de tren d'alta
velocitat María Zambrano. Aquesta magnífica ubicació li permetrà accedir a
l'aeroport internacional de Màlaga en uns escassos 15 min.

La vila, enclavada en una de les zones més exclusives de l'Limonar, es va construir
originalment en 1968 seguint unes línies clàssiques andaluses, si bé durant aquest
temps s'han anat fent successives renovacions en les seves diferents estances. La
vila està composta de dues plantes. La principal, a la qual s'accedeix a través d'un
preciós porxo, compta amb l'ampli saló principal, la cuina amb sortida directa a la
zona d'aparcament, que permet un accés en cotxe a l'interior de l'habitatge sense
cap obstacle, així com tres estades que fan de despatx, saleta i espai de servei,
dedicat a la bugaderia.

A la planta superior s'ubiquen el dormitori principal amb bany privat i tres dormitoris
més, als quals dóna servei un altre bany complet. Des d'un d'aquests dormitoris,
s'accedeix a una amplíssima terrassa, on podrà gaudir d'unes agradables vistes de la
zona.

Com a complement, hi ha una planta semisoterrani, on trobarem una càlida celler,
ideal per compartir moments amb familiars i amb amics al voltant d'una bona copa
de vi. En aquesta zona també hi ha una àrea de traster / eines, amb possibilitat
d'habilitar un accés directe a l'exterior.

La casa està envoltada d'un cuidat jardí amb gespa i plantes ornamentals, així com
pins de gran antiguitat.

La vila és la propietat ideal, per a aquelles famílies que vulguin gaudir de la
tranquil·litat, relaxació i seguretat que li proporcionarà el viure en una de les zones
residencials més exclusives de Màlaga, a pocs minuts a peu de la platja, i envoltat
dels millors serveis públics i privats.
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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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