
VENUT/UDA

REF. MLG23995

849.000 € Masia - Venut/uda
Masia de 8 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  East Málaga »  29500

8
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

484m²
Plànol  

25.400m²
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

Hotel rural amb 3 edificis distribuïts en diversos
habitatges per a hostes, més l&#39;habitatge principal
amb 4 dormitoris, 3 banys, llar de foc, terrasses i
precioses vistes.

A la vall del riu Guadalhorce, als peus de el castell d'Álora, trobem aquesta finca de
gairebé 25,400 metres quadrats. Després de la seva reixa d'entrada, donarem amb un
camí a través d'arbres fruiters amb cireres, gerds, prunes, figues, ametllers i oliveres,
entre d'altres. Aquests últims han arribat a produir 500 litres d'oli per temporada.

A l'arribada a la zona principal ens trobem amb una àmplia zona pavimentada
envoltada de vegetació on destaquen dos edificis: l'habitatge principal i una altra la
construcció va ser inspirada per una capella.

L'habitatge principal està envoltada d'una àmplia terrassa en la qual destaquen les
seves precioses vistes a la vall, amb diferents zones per a congregar-, algunes
cobertes, que culminen en l'àmplia terrassa on s'ubica la piscina.

A l'entrar a l'habitatge, es disposa un acollidor saló amb una enorme xemeneia i una
àmplia cuina separats per l'escala d'accés a la planta superior. També tenim un quart
addicional i una cambra de bany. Tota la planta baixa té accés directe a la terrassa
per les àmplies portes de doble vidre.

A la primera planta, s'ofereix el dormitori principal amb el seu propi bany i una
àmplia terrassa, a més d'un altre bany i tres dormitoris addicionals, un d'ells amb una
altra terrassa.

A la planta principal de la capella ens trobem amb un ampli saló que el propietari
actual utilitzava com a estudi de pintura, a més de com a saló exòtic amb la seva
àmplia biblioteca per a hostes.

Sota la capella i amb la seva entrada independent, es disposa un habitatge amb el
seu saló, bany, dormitori i una estupenda terrassa privada.

A més, s'ofereix un segon habitatge per a hostes sota les terrasses de l'habitatge
principal, amb el seu propi camí pavimentat d'accés, un acollidor saló, dormitori i
bany independent.

lucasfox.cat/go/mlg23995

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Propietat d'època, Llum natural,
Característiques d'època, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, S'accepten mascotes ,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Biblioteca, Balcó,
A prop dels col·legis internacionals
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La propietat també compta amb un tercer edifici de dues plantes, distribuït en dos
habitatges per persones addicionals amb els seus propis banys, un d'ells amb una
enorme terrassa i dutxa privada a l'aire lliure.

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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