
REF. MLG22535

745.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 8 dormitoris en venda a Axarquia, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  Axarquia »  29749

8
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

322m²
Plànol  

1.393m²
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

Vila preciosa, excel·lent com a oportunitat de negoci en
venda a Axarquía, Màlaga.

Gran torre amb piscina privada climatitzada en una àmplia parcel·la.

Aquesta vila privada independent es beneficia de 8 dormitoris dobles amb bany, i
ofereix espais de dia i espais exteriors amplis, ideals per albergar a una gran família,
o per establir el seu propi negoci de lloguer de vacances.

La vila es divideix en 2 nivells, amb accés a través d'una porta segura i bloquejada
amb teclat. A l'entrar des d'un carrer tranquil, on hi ha un ampli estacionament, uns
graons condueixen a l'nivell inferior, on es presenta una gran piscina privada
envoltada d'una àmplia terrassa i de jardins madurs amb figueres, mànecs, guaiabes,
granades, tarongers i llimoners. En aquest nivell, també es troben 4 dels 8 dormitoris,
i la gran sala d'oci amb taula de jocs i un frigorífic.

Vam pujar a la planta superior, que alberga la zona de nit, composta per altres 4
dormitoris. Hi ha un gran saló de planta oberta, una sala amb televisió amb canals
Freeview, una cuina moderna totalment equipada i zona de menjador interior i
exterior. Actualment, 2 dels dormitoris s'han unit per formar una suite individual, amb
un gran bany i terrassa privada.

La vila es troba en una zona tranquil·la i elevada, amb fantàstiques vistes a la mar ia
la muntanya, just als afores de la ciutat turística de Torre de la Mar, a 5 minuts de la
platja ia 45 minuts de Màlaga.

Els bars i restaurants més propers són a la ciutat, i trobarà el típic bar-restaurant
espanyol a Almayate.

La platja és a 5 minuts amb cotxe de la vila, a Torre de la Mar, amb el passeig marítim
més llarg de Màlaga. Hi ha molts bars i restaurants a la platja i la ciutat és típicament
espanyola.

lucasfox.cat/go/mlg22535

Vistes al mar , Piscina, Piscina climatitzada,
Terrassa, Garatge privat, Aire condicionat,
Barbacoa, Safareig, Traster, Zona chill-out
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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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