REF. MLG24184

495.000 € Masia - En venda

Masia en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29150

4

3

120m²

15,750m²

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

Casa completament reformada sobre una extraordinària
parcel·la de més de 15.000 m² en un paratge natural,
envoltada d&#39;oliveres
Aquest habitatge, situada a 20 minuts a sud de Casabermeja i situada al cim d'una
serralada, ofereix increïbles vistes clares, de manera que fa l'efecte d'estar lluny de
l'enrenou diari d'una ciutat.
Gaudeixi d'aquesta tranquil·litat abans d'entrar en aquesta casa única i
impressionant per descobrir les seves estades amb tot luxe de detalls. L'accés a
l'habitatge es produeix per la seva àmplia zona d'aparcament.
La casa és completament diàfana i disposa d'una cuina completament equipada,
amplis dormitoris, tots amb el seu propi bany, terra radiant i dutxa de pluja. A
l'exterior, hi ha una cuina amb barbacoa, sistema audiovisual per gaudir de les seves
pel·lícules favorites a l'aire lliure i una enorme terrassa amb hamaques. La piscina
infinita d'aigua salada i està equipada amb control de temperatura, de manera que
podrà gaudir tot l'any.

lucasfox.cat/go/mlg24184
Vistes a les muntanyes , Piscina, Terrassa,
Llum natural, Aire condicionat, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior, Vistes,
Zona chill-out

Es tracta, en definitiva, d'una casa moderna que manté els detalls arquitectònics
d'una casa rústica.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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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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