
VENUT/UDA

REF. MLG28177

795.000 € Masia - Venut/uda
Masia de 8 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  East Málaga »  29193

8
Dormitoris  

8
Cambres de bany  

742m²
Plànol  

78.286m²
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

Complex rural amb 3 cases independents, completament
reformades, amb spa i sala de ioga, situades en un
preciós enclavament de Parc Natural de los Montes de
Màlaga.

Un refugi rural situat en un enclavament idíl·lic d'extraordinària bellesa al Parc
Natural de les Muntanyes de Màlaga. Un lloc perfecte per practicar ioga, meditació,
senderisme i tot tipus de teràpies alternatives naturals, així com activitats a l'aire
lliure i cicloturisme, entre moltes altres.

Les Muntanyes de Màlaga és una destinació molt sol·licitat pels malaguenys per la
seva proximitat a la pròpia ciutat de Màlaga i al seu centre. A més, és una destinació
escollit tant per locals com a turistes internacionals i és perfecte per a totes aquelles
persones que desitgin gaudir d'aquest meravellós parc nacional, la flora, fauna,
cultura i gastronomia són de les més riques del territori nacional i europeu.

La finca està dividida en tres precioses cases totalment independents i
completament reformades l'any 2020. La casa més gran, Casa trompeteta, té
capacitat per a deu persones i inclou una zona de spa, sala de ioga i piscina amb
unes increïbles vistes. Les altres dos habitatges, Casa cel i Casa Cactus, compten
cadascuna amb capacitat per a quatre persones i també es beneficien de piscina i
vistes a la muntanya. Les tres habitatges ofereixen una gran privacitat i comoditat, ja
que són totalment independents entre si i no comparteixen cap servei ni terreny.

La seva arquitectura és fidel a les cases andaluses de les muntanyes, amb una
decoració amb un toc modern i fresc. La tradició i el disseny contemporani van de la
mà per oferir totes les comoditats necessàries i un màxim nivell de confort, sense
renunciar a poder gaudir de la natura. Cal destacar que aquest conjunt ofereix un
entorn acollidor i bell, tant en els espais interiors com en els exteriors.

Tots els habitatges es beneficien de llicències d'explotació com cases rurals
expedides per la Junta d'Andalusia.

Poseu-vos en contacte per més informació.

lucasfox.cat/go/mlg28177

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Llum natural, Vistes, Cuina equipada,
Armaris encastats
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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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	Complex rural amb 3 cases independents, completament reformades, amb spa i sala de ioga, situades en un preciós enclavament de Parc Natural de los Montes de Màlaga.

