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DESCRIPCIÓ

Preciós mas amb apartament independent, estudi
d&#39;art i garatge, terrasses, cuina exterior, jardins,
piscina i zona agrària pròpia en venda a la província de
Màlaga.
Aquest mas es troba dividit en dues zones principals: una destinada a l'ús agrari i una
altra a l'habitatge. Es presenta envoltat d'un mur perimetral amb tres portes d'accés,
una porta principal per a l'accés de vianants i dues àmplies reixes per a l'accés a
l'àmplia zona d'aparcament i una altra per a la zona de l'garatge.
L'habitatge està envoltada d'una àmplia zona verda, amb vegetació i arbres de grans
dimensions. A la zona frontal tenim una àmplia zona d'aparcament i un ampli jardí
que disposa d'una piscina amb una terrassa s'adjunta amb zona coberta, que a més
ofereix accés a l'entrada principal de l'habitatge. D'altra banda, a la zona posterior de
l'habitatge també disposa de jardins, altres terrasses amb zones cobertes i una cuina
exterior.
A l'habitatge principal després de l'entrada, hi trobem un ampli vestíbul amb l'escala
d'accés a la planta superior. A la seva esquerra tenim el menjador i al costat d'ell,
una moderna cuina equipada que manté l'estil tradicional de l'habitatge, amb accés
directe a la zona exterior ia les terrasses a la part posterior de l'habitatge. A el fons
tenim un bany i una bugaderia. A la dreta, es disposa un ampli saló amb llar de foc i
un dormitori a fons.

lucasfox.cat/go/mlg28577
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Piscina climatitzada, Terrassa,
Garatge privat, Característiques d'època,
Llum natural, Propietat d'època,
Sostres alts, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Llar de foc, Llicència de lloguer,
S'accepten mascotes , Traster, Vistes,
Zona chill-out

A la primera planta hi ha la zona de nit, amb tres amplis dormitoris, dos banys i accés
a una àmplia terrassa amb vista sobre els jardins del darrere de l'habitatge.
Al costat dels jardins ia la terrassa de la part posterior de l'habitatge, es disposa
d'una edificació addicional, que actualment alberga dos dormitoris, un bany i una
àmplia zona tipus loft, utilitzat com a estudi d'art.
L'habitatge s'ha reformat totalment per garantir el més gran comfort possible, amb la
instal·lació de sòls radiants, calefacció i aire condicionat.
Aquest habitatge és perfecta, si busca un recés de pau, però sense renunciar a totes
les comoditats d'una vida urbana. No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres
per concertar una visita.
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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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