REF. MLG22344

759.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 300m² de jardí en venda a Axarquia, Màlaga
Espanya » Màlaga » Axarquia » 29720
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PREU REBAIXAT

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

Preciosa vila independent en venda a La Cala de
l&#39;Moral, amb espectaculars vistes a la mar, un ampli
jardí, garatge de 3 places, cuina completament equipada,
5 dormitoris i 3 banys.
Preciosa vila independent construïda en un recinte de 836 m² amb boniques vistes a
la mar ia La Cala de l'Moral. Està situada a 10 minuts de centre de Màlaga ia 20
minuts de l'aeroport.
La vila està molt ben cuidada. Té 250 m² construïts en dos nivells que ofereixen cinc
dormitoris (amb dos banys en suite), un agradable saló-menjador i una cuina
totalment equipada amb un espai per menjar. El cinquè dormitori és independent i
se situa sobre de l'garatge de tres places.

lucasfox.cat/go/mlg22344
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Garatge privat, Aparcament,
Armaris encastats, Barbacoa,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Traster, Vistes, Zona chill-out

La vila està envoltada per un jardí de 300 m² amb una piscina privada. Té exposició
sud-est i sud-oest per gaudir de sol tot el dia.
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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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