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690.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29720
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DESCRIPCIÓ

Preciosa vila independent en venda a La Cala de
l&#39;Moral, amb espectaculars vistes a la mar, ampli
jardí, cuina completament equipada, 4 dormitoris, 3
cambres de bany i garatge.
Preciosa casa de 342 m² d'estil típic andalús, distribuïda en tres plantes i situada en
un recinte de 706 m² amb piscina i jardí. Construïda amb materials de primera
qualitat, l'habitatge gaudeix de llum natural gràcies a la seva orientació sud i amb
unes vistes a la mar.
Accedim a la planta baixa per una bonica zona enjardinada amb piscina. Des del
vestíbul ens vam traslladar a una acollidora saleta a la banda d'un ampli salómenjador. Tots dos compten amb llar de foc i sortida directa a la terrassa. A la planta
baixa se situen a més un bany complet, una cuina completament moblada i equipada,
així com un rebost i una cambra de rentat. La cuina compta amb sortida independent
a pati. Tot el terra de la planta baixa és de granit d'excel·lent qualitat.

lucasfox.cat/go/mlg28337
Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Terres de marbre, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Traster, Safareig,
Llar de foc, Cuina equipada, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Aire condicionat

Una escala ens condueix a la planta superior, la qual alberga un dormitori principal
amb bany privat i vestidor, tres dormitoris individuals (tots amb armaris encastats) i
un bany complet. El dormitori principal i dos dels individuals tenen accés directe a la
terrassa, amb vistes a la mar. La planta superior presenta terres de marbre blanc.
Finalment, al soterrani tenim una espectacular celler d'estil típic andalús amb zona
de descans, una àmplia taula en la qual compartir llargues menjars amb amics i
familiars, un forn de llenya, una xemeneia i una zona de bar i de joc. També inclou un
petit celler per guardar vins, un lavabo i una sala que podria destinar-se a gimnàs.
Des d'aquí, a través d'una escala arribem a un gran garatge amb capacitat per a tres
cotxes, bicicletes, etc.
A l'exterior podem gaudir d'una piscina i una àmplia zona enjardinada amb diferents
arbres fruiters i flors, a més d'una zona de barbacoa on compartir agradables tardes
d'estiu amb amics i familiars. Aquesta zona disposa a més d'un bany complet amb
plat de dutxa. Darrere de la casa se situa un gran pati amb accés independent a la
cuina, un lloc perfecte perquè els nens juguin i gaudeixin a l'aire lliure.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta gran habitatge.
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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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