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€399,500 Casa / Vil·la - En venda - Reservado

Casa / Vil·la de 4 dormitoris en venda a Axarquia, Màlaga
Espanya » Màlaga » Axarquia » 29712
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DESCRIPCIÓ

Impressionant vila amb vistes increïbles a l&#39;estany ia
la muntanya.
Aquesta preciosa vila li donarà una sensació de calma i tranquil·litat amb només
apropar-se. El camí d'accés és excel·lent, i ofereix una vista panoràmica de l'estany
Viñuela, que és, simplement, impressionant. L'habitatge està orientada a est, cap al
llac, i a l'la muntanya Maroma, però rep el sol tot el dia.
L'habitatge s'assenta sobre una parcel·la de bona grandària de 3,283 metres quadrats
i disposa de 216 metres quadrats construïts. Disposa de dos accessos: el primer a
l'garatge a la part inferior de la parcel·la i el segon a la part frontal de la vila.
El vestíbul d'entrada condueix a un gran saló-menjador de planta oberta amb
còmodes sofàs i una gran xemeneia ventilada que escalfa tot l'habitatge. Les vistes
des de les finestres de la sala li permetran admirar una panoràmica que va des del
llac fins a les muntanyes.

lucasfox.cat/go/mlg25658
A primera línia de mar , Jardí, Piscina,
Piscina climatitzada, Garatge privat,
Aparcament, Aire condicionat,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Llar de foc, Vistes,
Zona chill-out

La cuina és àmplia i està totalment equipada amb electrodomèstics BOSCH. Enfront
de la cuina i des del passadís, podrà passar a una bonica zona de barbacoa i chill-out,
perfecta per sopar a l'aire lliure.
A l'altre costat de l'habitatge, hi ha un ampli dormitori principal amb bany privat i
vestidor. El segon dormitori doble també té un bany privat. Els dos últims dormitoris
dobles amb armaris encastats comparteixen un tercer bany familiar complet amb
banyera.
La zona de la piscina és meravellosa, especialment si li agrada divertir-se al aigua.
Està una mica elevada i amb unes vistes a l'estany, i es beneficia d'una increïble
piscina en forma de L amb patis que donen a diferents zones de l'habitatge. Un jardí
madur condueix a una parcel·la de terreny pla que es pot utilitzar per enjardinar i
ampliar el jardí, plantar el seu propi hort, mantenir un cavall o fins i tot com a zona
d'acampada per als seus convidats.
Pot arribar a peu a dos restaurants, i les botigues i serveis més propers són a menys
d'1 km. La platja i la ciutat costanera són a només 20 minuts amb cotxe i té les
principals comoditats de Vélez-Màlaga a només 15 minuts amb cotxe. Màlaga i el seu
aeroport són a només 44 minuts.
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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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