
VENUT/UDA

REF. MLG21653

€2,360,000 Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 8 dormitoris en venda a East Málaga
Espanya »  Màlaga »  East Málaga »  29018

8
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11
Cambres de bany  

1,123m²
Edificats  

2,972m²
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

Espectacular vila de 8 dormitoris orientat a sud, amb un
cuidat jardí, vistes immillorables, solàrium amb jacuzzi i
una impressionant piscina en venda a Màlaga aquest.

Espectacular vila de luxe al Cadenat, una de les urbanitzacions més exclusives de
Màlaga que destaca per les seves impressionants viles en un entorn únic, envoltades
d'un camp de golf i un port esportiu amb impressionants vistes a la mar ia tan sols 10
minuts de centre de Màlaga ia escassos 200 metres de la platja.

La vila es localitza sobre una parcel·la de 2.972 m² en la qual trobem dos habitatges.

L'habitatge principal amb 1.033 m² construïts es distribueix en quatre àmplies
plantes.

S'accedeix per la planta baixa, a través d'un fabulós rebedor que comunica amb un
distribuïdor. En aquesta planta, trobem dos salons, un d'ells es feia servir com a sala
principal, amb amplis finestrals i una acollidora llar de foc, i l'altre, com a sala d'estar
familiar. A més, aquesta planta compta amb despatx, bany de cortesia, cuina amb
menjador, una àmplia terrassa a la qual s'accedeix a través de grans finestrals i un
dormitori de convidats amb bany.

A la planta semisoterrani trobem un ampli saló per a reunions / celebracions amb
dos banys, cuina i celler.

A la primera planta, es localitza la zona de nit de l'habitatge. En ella, hi trobem un
ampli dormitori principal també amb llar de foc que comunica amb una terrassa
privada amb una vista impressionant sobre el mar. Aquest dormitori té bany privat
amb banyera d'hidromassatge i un ampli vestidor. Així mateix, hi ha 3 dormitoris més,
amb vestidor i bany privat, sala d'estar / gimnàs i un dormitori de servei amb bany
propi.

Finalment, en l'habitatge principal arribaríem al terrat. Aquesta àmplia terrassa
ofereix un bufó solàrium amb piscina, jacuzzi i zona de relax (sauna, bany turc,
vestidors, lavabo) i impressionants vistes a la badia de Màlaga.

Totes les plantes de l'habitatge estan comunicades tant per les escales d'estil clàssic
com per un ascensor.

lucasfox.cat/go/mlg21653

Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Jacuzzi, Garatge privat, Gimnàs, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Terres de marbre, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacció, Cuina equipada,
Exterior, Finestres de doble vidre , Safareig,
Traster, Vestidor
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La casa de jardí amb 96 m² es distribueix en dues plantes. A l'exterior, hi trobem un
preciós porxo d'estiu envoltat d'una cascada i font, amb una zona techada. Ja a
l'interior, l'habitatge disposa d'un saló amb cuina i lavabo, ideal per a reunions
d'amics o per utilitzar com a apartament de convidats. Sobre aquesta planta, hi ha un
terrat que compta amb una zona techada per relaxar-se i una terrassa descoberta
amb pèrgola i barbacoa.

Cal destacar que aquesta vila clàssica s'ha construït a l'detall i s'han emprat
materials de luxe i qualitat, com marbres de Carrara i travertins, fustes de jatoba,
parets estucades ... A més, compta amb detalls com el sistema de domòtica, les
persianes elèctriques, l'aire condicionat fred-calor independent en totes les estades,
vidres de seguretat, plaques solars, alarma, ascensor ...

Finalment, s'han afegit extres de luxe com ara gimnàs, spa, tres piscines, aparcament
per a diversos vehicles, apartament de convidats, celler, barbacoa, forn de llenya ...
Tot això fa d'aquest habitatge la millor opció si busca un habitatge de luxe a la
capital malaguenya.
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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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	Espectacular vila de 8 dormitoris orientat a sud, amb un cuidat jardí, vistes immillorables, solàrium amb jacuzzi i una impressionant piscina en venda a Màlaga aquest.

