
VENUT/UDA

REF. MLG23305

605.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 6 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  East Málaga »  29018

6
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

250m²
Plànol

+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

Vila molt privada i amb tremendes vistes gràcies a la seva
posició, situada a la part més alta de la zona de
l&#39;Cadenat, Màlaga.

La vila se situa en un carreró sense sortida, de manera que gaudeix d'una
tranquil·litat inigualable. A més, està envoltada de jardins i disposa d'una plaça de
garatge al costat de l'habitatge.

A l'entrar al vestíbul, trobarem el saló-menjador i l'àmplia cuina, a més de les escales
per accedir a les plantes superiors.

Entre la cuina i el saló, tenim una finestra d'accés, que per als que vulguin
incorporar-lo a l'ampli saló veuríem que resultaria un projecte fàcil. Aquest saló
gaudeix d'una llar de foc i fabuloses vistes a la mar per les àmplies finestres cap a la
zona enjardinada.

Al costat de l'escala d'accés a les plantes superiors, tenim un rebost. A l'arribar a la
primera planta, donarem amb un ampli vestíbul amb una escala de cargol per accedir
a l'última planta i l'entrada de el dormitori principal, amb el seu bany privat, armaris
encastats i el seu propi balcó. Després del passadís, es disposen tres dormitoris, dos
d'ells amb balcó, i un ampli bany.

Per les escales de cargol, accedim a un altre dormitori amb sortida a l'àmplia terrassa
que cobreix la casa, des d'on podem gaudir de vistes de 360 graus.

Les portes de la sala d'estar ofereix sortida als meticulosos jardins que envolten la
casa. A la part oest, es disposa un traster i un dormitori addicional, a més d'un
lavabo.

La piscina es troba a la zona sud de l'habitatge, al costat dels jardins.

lucasfox.cat/go/mlg23305

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Llum natural, Aparcament, Vistes,
Llar de foc, Exterior, Calefacció,
Aire condicionat
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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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