REF. MLG27512

795.000 € Masia - En venda

Masia en excel·lents condicions de 9 dormitoris amb 20,000m² de jardí en venda a
East Málaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29018
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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

Oportunitat d&#39;inversió: estupenda finca de 9
dormitoris amb llicència turística situada en una parcel·la
de 20.000 m².
Lucas Fox es complau a presentar aquesta bonica casa rural amb una superfície de
400 m² construïts sobre una parcel·la de 20.000 m². Des de la finca, podem
contemplar les boniques vistes a la Serra de Loja i l'Axarquía i El Torcal d'Antequera.
Encara que l'habitatge conserva un estil rústic, es va reformar completament fa
només 5 anys.
L'habitatge compta amb un total de nou dormitoris dobles, tots exteriors, amb sis
cambres de bany i tres lavabos. Disposa també d'un gran saló amb llar de foc, una
zona de porxo davant de la piscina i pista de tennis. La casa disposa de calefacció per
biomassa i aire condicionat fred / calor a totes les estances. Disposa així mateix
d'estables per a aquelles persones aficionades als cavalls.

lucasfox.cat/go/mlg27512
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Pista de tennis, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Terres de marbre,
Aparcament, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Cuina equipada, Exterior, Parc infantil,
S'accepten mascotes , Traster, Vistes

La casa posseeix llicència turística com a casa de turisme rural de categoria superior,
amb capacitat per a 28 hostes i amb alts índexs d'ocupació. Per tot això, ofereix un
gran rendibilitat superior a l'10% per a aquelles persones que desitgin adquirir-la
com inversió
Tant si desitja viure en contacte amb la natura ia 45 minuts de Malaga, com si vol ferlo servir com a negoci turístic, aquesta finca és una gran oportunitat per a això.
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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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