
REF. MLG24552

995.000 € Casa / Vil·la - En venda
casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a East Málaga
Espanya »  Màlaga »  East Málaga »  29018

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

387m²
Plànol  

800m²
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

Magnífica vila independent amb 6 dormitoris i 5 banys
situada a El Cadenat, una de les zones residencials més
exclusives i sol·licitades d&#39;l&#39;est de Màlaga.

Aquesta magnífica vila 387 m² amb vista a la mar està construïda sobre una parcel·la
de 800 m² a l'exclusiva urbanització del Cadenat, a la zona est de Màlaga.

Res més veure-la, destaca el seu exterior d'estil rústic i tradicional andalús amb
parets de pedra i sostres de fusta, les seves àmplies terrasses, piscina i jardí. Els
materials emprats en la construcció de la casa, com ara els terres de marbre, són de
primera qualitat. Totes les estances disposen d'aire condicionat.

L'habitatge es distribueix en dues plantes. Entrant pel vestíbul de la planta baixa,
passem a un buidat saló amb llar de foc totalment obert que connecta amb una
increïble cuina totalment equipada. També compta amb un lavabo i un despatx.

Les escales de fusta de vestíbul condueixen a la primera planta, que es compon de 5
banys, 4 dormitoris i un pis independent amb bany propi.

A més, la vila compta amb una gran piscina amb hamaques envoltada d'àmplies i
espaioses terrasses perfectes per descansar o organitzar trobades amb familiars i
amics.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/mlg24552

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Sostres alts,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Vestidor,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Barbacoa,
Armaris encastats, 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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	Magnífica vila independent amb 6 dormitoris i 5 banys situada a El Cadenat, una de les zones residencials més exclusives i sol·licitades d&#39;l&#39;est de Màlaga.

