
VENUT/UDA

REF. MLG25312

599.000 € Masia - Venut/uda
Masia en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 27,900m² de jardí en venda a
East Málaga
Espanya »  Màlaga »  East Málaga »  29593

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

192m²
Plànol  

28.164m²
Dimensions del terreny  

76m²
Terrassa  

27.900m²
Jardí

+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

Fabulosa habitatge ubicat en un en clau únic envoltada
de natura i dissenyada per aprofitar a l&#39;màxim les
seves 28.000 m² i gaudir de les vistes

Situada en una zona tranquil·la d'El Doll, trobem aquest habitatge completament
concebuda des de zero. Aquesta parcel·la de 3 hectàrees ens rep amb una porta
d'entrada, des d'on parteix un camí d'accés que transcorre per centenars d'oliveres,
ametllers i alvocats.

Abans d'arribar a l'habitatge principal tenim dos diferents accessos: un dissenyat
inicialment per a realitzar exercicis de ioga en grup i l'altre com a zona d'aparcament
amb capacitat per a diversos vehicles.

Al voltant de la construcció principal tenim una gran terrassa, una piscina, així com
tres zones diferenciades amb mobiliari i pèrgoles / para-sols per poder gaudir de les
impressionants vistes. Trobem a més una zona coberta amb jacuzzi, zona d'exercici a
l'aire lliure amb focus de llum per al seu ús nocturn i pista de bàsquet.

Com a possibles residències addicionals en la parcel·la tenim una cabana de fusta i
una iurta amb el seu propi bany i cuina. Aquesta zona va ser ideada originalment per
allotjar els hostes.

L'habitatge principal té un vestíbul a l'entrada amb lavabo com a visitant, després del
qual se situa l'ampli saló-menjador amb cuina americana i llar de foc. També
presumeix de vidre oscil·lant per poder accedir directament a la gran terrassa, a la
piscina i al saló exterior. Si seguim per l'esquerra de la sala, vam arribar a un
dormitori de convidats amb bany privat. A la dreta de la sala trobem accés a un
segon dormitori i un gran bany, seguits d'un ampli vestidor i el dormitori principal.
Aquest últim comunica amb una planta superior amb terrassa pròpia que es podria
utilitzar com a oficina. Tots els dormitoris ofereixen accés directe a la terrassa.

L'habitatge compta amb un sistema de reg automatitzat, a més d'haver-se realitzat ja
l'estudi i els permisos per a la instal·lació d'un pou.

lucasfox.cat/go/mlg25312

Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí, Gimnàs,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Edifici modernista, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor,
S'accepten mascotes , Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes
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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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