REF. MLG17787

639.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 3 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29018

3
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797m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.cat

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Vila d&#39;estil rústic, de dues plantes i 3 dormitoris,
amb vistes a la mar, jardí i piscina, en venda a Miraflores
de l&#39;Pal, Màlaga.
Aquesta vila unifamiliar amb vista a la mar té una parcel·la de 720 m², que es va
construir el 2001 a la urbanització Miraflores de l'Pal. Aquesta urbanització té accés
ràpid i còmode a l'autovia i el veïnat és molt tranquil.
Originalment l'habitatge ocupava 145,60 m² distribuïts en una sola planta, que
alberga les estances principals de l'habitatge. Posteriorment es va ampliar i es va
construir la planta inferior de dimensions similars, duplicant així la mida de la vila.
L'habitatge es distribueix en dues plantes. La principal recull totes les estances
principals de la casa: un gran saló amb terrassa, una àmplia cuina amb office amb
sortida a un agradable pati, dos dormitoris dobles, el dormitori principal amb bany
privat i un altre bany complet.

lucasfox.cat/go/mlg17787
Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Vistes, Vestidor, Llar de foc,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Barbacoa, Armaris encastats,
Aire condicionat

A la planta inferior trobem una amplíssima zona diàfana, que ocupa tota la superfície
construïda de la planta de l'habitatge. Actualment està dissenyada i preparada per a
l'oci i per celebrar esdeveniments o reunions, amb una zona d'estar i bar amb una
sortida directa a jardí principal i la zona de piscina. A més, aquesta planta també
compta amb un agradable porxo exterior.
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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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