
VENUT/UDA

REF. MLG24568

410.000 € Masia - Venut/uda
Masia en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 400m² terrassa en venda a
Axarquia
Espanya »  Màlaga »  Axarquia »  29716

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

333m²
Plànol  

16.382m²
Dimensions del terreny  

400m²
Terrassa

+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

Increïble casa de camp situada en un entorn meravellós
amb una bonica piscina, pista de tennis i estables.

La finca es compon d'una casa principal (que consta de planta principal, planta baixa,
saló gran), una casa de convidats independent, estables amb una escola d'equitació,
una pista de tennis i un corral d'animals. A més, hi ha un gran dipòsit d'aigua
submergida.

La planta principal de l'habitatge mesura 187,95 m². Consta de rebedor, cuina amb
rebost, safareig i planxa, menjador, saló amb llar de foc, 3 dormitoris dobles i 2 banys.

Al davant i al voltant de l'habitatge, s'assenta un porxo cobert d'uns 400 m² on hi ha
una bonica piscina. A sota d'aquesta zona, hi ha la sala de jocs i de festes de 145,19
m², amb cuina pròpia, bar, llar de foc, celler i un altre bany complet.

En total, l'habitatge principal, comptant la planta principal i la planta baixa,
representa 333.14 m². A més, al costat de la pista de tennis hi ha una casa de
convidats de 25,75 m².

L'estable, a la part inferior de l'habitatge, té dues quadres grans, una per cada cavall,
una sala per paller i una altra per al pessebre, on es guarden les cadires de muntar,
les brides i la resta de l'equip d'equitació. Aquesta zona mesura un total de 75,61 m².

La finca ocupa una superfície total de 16.382,62 m². Està completament tancada, amb
una gran porta d'entrada de doble fulla. El terreny alberga una vinya de raïm Muscat,
la millor raïm de el món. A més hi ha figueres, magranes, mandarines nanes, i varietat
d'arbres fruiters de tota mena. Ombra decorativa d'arbres, flors i plantes.

També hi ha un petit hort orgànic on es planten enciams, tomàquets, fesols, etc. per
consum de propietari.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

lucasfox.cat/go/mlg24568

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Pista de tennis,
Instal·lacions eqüestres , Vinyes,
Pista de pàdel, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Traster, Sala de jocs, Llar de foc,
Cuina equipada, Barbacoa, Balcó
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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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