
REF. MLG22537

635.000 € Masia - En venda
Masia en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Axarquia, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  Axarquia »  29710

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

212m²
Plànol  

23,000m²
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

Villa independent amb encant en un camp d&#39;oliveres
madurs amb impressionants vistes a la muntanya i a
l&#39;estany.

Magical vila setembre in the heart of mature olive Groves with amazing bicicleta de
and Lake views.

This Rustic yet tregui modern vila has an open pla layout enhanced by the natural
Light that falls through the windows.

There is a large open `pla kitchen / diner that has double doors opening out onto aa
spacious de usuaris cosy front room where you can find a wood fire.

There are four double bedrooms and a large terrace on the second floor.

lucasfox.cat/go/mlg22537

Vistes a les muntanyes , Piscina,
Aparcament, Aire condicionat, Balcó,
Barbacoa, Calefacció, Llar de foc,
Zona chill-out
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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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