REF. MLG22045

€600,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Axarquia, Màlaga
Espanya » Màlaga » Axarquia » 29780
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Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.cat

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Una moderna casa adossada de cantonada amb terrasses,
una piscina privada climatitzada i jacuzzi, en una zona
residencial de l&#39;atractiva ciutat costanera de Nerja.
Aquest habitatge està situada a uns 10 minuts de la coneguda platja de Buriana, ja
només 50 minuts de centre de Màlaga i del seu aeroport.
Entrem a l'habitatge per la planta baixa, que disposa de dues terrasses costat de la
piscina, una d'elles coberta per menjar a l'aire lliure i l'altra amb una zona chill-out
amb gandules. La porta principal s'obre a la sala, a la banda d'una gran cuina i d'un
menjador, que s'obre a la terrassa de la piscina. Aquí també pot trobar un bany de
cortesia i un dormitori de servei.

lucasfox.cat/go/mlg22045
Jardí, Piscina, Piscina climatitzada,
Terrassa, Jacuzzi, Aire condicionat, Balcó,
Barbacoa, Calefacció, Llar de foc,
Zona chill-out

La planta superior es compon de tres amplis dormitoris dobles i dos banys grans. El
terrat / àtic té una gran sala i una terrassa. Compta amb panells solars per a aigua
calenta. Hi ha aire condicionat al saló i en tots els dormitoris.
La planta baixa-soterrani de 100 m² es podria utilitzar com un pis separat amb dos
dormitoris, un traster, bany, cuina i saló amb llar de foc.
Aquest habitatge seria ideal com una encantadora casa familiar o un residencial de
vacances. També és perfecta per a inversors: de fet, actualment s'està destinant a
lloguer turístic amb un gran rendiment anual.
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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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