
VENUT/UDA

REF. MLG26391

1.560.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Axarquia, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  Axarquia »  29789

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

500m²
Plànol  

2.000m²
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

Bonica vila envoltada de jardins madurs i impressionants
vistes de les muntanyes i de la mar.

Aquesta bonica vila en venda està envoltada de jardins madurs amb impressionants
vistes a les muntanyes i a la mar. Es troba al costat de l'carismàtic poble
emblanquinat de Frigiliana, als contraforts de la serra de Tejeda, a la bonica regió de
l'Axarquía, Màlaga.

La vila destaca per la grandesa dels seus espais, amb molta llum natural, sostres alts
i majestuoses xemeneies de marbre.

L'immoble consta de cinc dormitoris amb armaris encastats, cinc banys, un jacuzzi, un
vestidor, dos salons, una biblioteca i una gran cuina totalment equipada amb
menjador separat, diversos balcons, una terrassa i una zona chill out.

Així mateix, presumeix d'una exclusiva piscina privada d'aigua salada amb rajoles
color blau real i un garatge doble.

L'habitatge presenta excel.lents qualitats, com ara terres de marbre de primera
qualitat, finestres amb doble vidre i protecció UV, calefacció per radiadors (gasoil) i
fusteria de fusta. Així mateix, disposa de tres xemeneies de marbre a mida, patis
andalusos amb font i columnes, així com de dues habitacions exteriors per a gossos.

Els jardins madurs compten amb arbres ornamentals i fruiters, palmeres, diferents
varietats florals, una font i un pou privat.

Una gran casa per a una família o parella a la recerca d'una nova llar o d'una
residència de vacances.

lucasfox.cat/go/mlg26391

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Jardí, Jacuzzi, Garatge privat,
Terres de marbre, Sostres alts,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Vestidor, Traster, Saló gourmet,
Safareig, Pou, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Biblioteca, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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	Bonica vila envoltada de jardins madurs i impressionants vistes de les muntanyes i de la mar.

