
VENUT/UDA

REF. MLG17818

1.200.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  East Málaga »  29016

5
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

476m²
Plànol  

925m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Gran torre amb una combinació de dissenys clàssic i
andalús, ascensor, acabats de qualitat i amb precioses
vistes a la mar, en venda situada en una exclusiva zona
residencial de Màlaga.

Luxosa vila situada en un recinte de 925 m² a la part alta de la muntanya, un entorn
que ofereix un ambient tranquil i confortable.

El disseny d'aquest habitatge es caracteritza per un estil clàssic, amb uns espais
oberts de gran amplitud i sostres alts de doble alçada. Els seus finestrals ofereixen
abundant llum natural, alhora que la majoria ofereix protecció enfront de l'exposició
directa a el sol. Així es maximitza l'eficiència energètica de l'edificació.

Gràcies a la flexibilitat del seu disseny i els seus 475 m², l'habitatge disposa de 5
dormitoris i 2 salons amplis. A més, la comoditat d'un ascensor permet moure per les
diferents plantes tranquil·lament.

A la piscina privada, podrà gaudir de vistes impressionants a la mar, acompanyat pels
seus éssers estimats o en una vetllada romàntica. La vila també té garatge amb
capacitat per a 2 cotxes.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
cita.

lucasfox.cat/go/mlg17818

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jacuzzi, Garatge privat,
Ascensor, Vinyes, Propietat d'època,
Parquet, Aparcament, Vestidor, Traster,
Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat
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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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	Gran torre amb una combinació de dissenys clàssic i andalús, ascensor, acabats de qualitat i amb precioses vistes a la mar, en venda situada en una exclusiva zona residencial de Màlaga.

