
REF. MLG25591

1.380.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  East Málaga »  29016

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

484m²
Plànol  

722m²
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
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DESCRIPCIÓ

Gran casa independent amb 722 m² de parcel·la i 484 m²
construïts d&#39;habitatge, 5 dormitoris i 4 banys a El
Limonar.

Casa plena d'encant sobre una parcel·la de 744 m² amb una superfície construïda de
484 m² a El Limonar. Es distribueix de la següent manera:

Accedim a l'entrada principal de l'habitatge des del carrer. A mà dreta, trobarem el
garatge, que en l'actualitat compta amb espai per a dos cotxes grans. Al costat
d'aquest, tenim un quart d'emmagatzematge que és de les mateixes dimensions que
el garatge, amb la qual cosa hi ha la possibilitat d'obtenir més espai per acollir més
vehicles.

Vam pujar uns graons per arribar a la zona exterior i enjardinada, on podrà gaudir
d'una agradable tranquil·litat.

Entrem a l'habitatge pel distribuïdor de la primera planta. Des d'aquí anirem ia mà
esquerra hi ha un lavabo que aprofita el forat de l'escala, el lluminós saló-menjador
amb sortida a jardí i un dormitori. Tornant pel distribuïdor, veurem una estada
actualment utilitzada com a menjador. A la banda, se situa la cuina, de planta
rectangular i amb molt d'espai d'emmagatzematge. Des d'aquesta estada, podrem
sortir a una terrassa ideal per organitzar menjar i trobades a l'aire lliure, ja que es
beneficia de zona de barbacoa.

Vam pujar unes escales que ens porten a la segona planta, on hi ha la majoria de
banys i dormitoris. A mà dreta hi ha un dormitori, que actualment està sent utilitzat
com a despatx, amb sortida a una terrassa amb increïbles vistes a l'Limonar Alt. Al
costat d'aquest despatx, hi ha dos dormitoris dobles, amb armari encastat i molta
llum natural, a l'igual que un bany amb banyera.

A continuació, es presenta l'ampli dormitori principal, amb una cambra de bany
ensuite, vestidor i sortida a una terrassa amb precioses vistes a la mar.

Aquesta planta ofereix la porta que condueix a la part posterior de l'habitatge. Aquí,
unes escales condueixen a la porxada de la piscina ia un taller artístic, que podria
utilitzar-se com despatx o com a pis a visitant. A més, aquesta zona es beneficia
d'una cambra de bany complet amb plat de dutxa i un espai d'emmagatzematge.

lucasfox.cat/go/mlg25591

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Piscina, Jardí, Servei de consergeria ,
Garatge privat, Llum natural, Vistes,
Vestidor, Traster, Safareig, Interior,
Exterior, Cuina equipada, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
A prop del transport públic
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Poseu-vos en contacte amb nosaltres per descobrir aquesta casa amb tranquil·litat,
espai, abundant llum natural i vistes a la mar. Ho té tot!

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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