REF. MLG26415

1.300.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29018
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723m²

2.049m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

VENUT/UDA

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

Gran terreny de 723 m² construïda sobre una parcel·la de
2.049 m² i amb vistes espectaculars a la mar en venda en
una de les zones més exclusives de Màlaga aquest.
Aquesta magnífica vila amb un estil arquitectònic típic andalús es va construir el
1983, però es presenta en perfecte estat de conservació.
L'habitatge es va construir sobre una parcel·la de més de 2.000 m² i disposa d'una
superfície construïda de 723 m². Compta amb 6 dormitoris, 5 banys, piscina, terrassa i
zones enjardinades.

lucasfox.cat/go/mlg26415
Piscina, Aire condicionat,
Armaris encastats, Traster

La planta baixa de la casa es distribueix en un gran saló-menjador, una àmplia cuina
amb accés independent a la porxada, un despatx, un dormitori de servei, una sala de
projeccions i un lavabo de cortesia.
La planta superior hi la zona de nit, amb els seus dormitoris i els banys.
A més, disposa d'un saló de celebracions, un celler i un garatge per a diversos
vehicles.
A l'exterior, podrà gaudir de les meravelloses vistes a la mar des de les seves zones
enjardinades, des de la piscina o fins i tot des de l'ampli pati amb cuina exterior i
bany. Així mateix, el pati té accés directe a la casa.
Poseu-vos en contacte per més informació.
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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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