REF. MLG29027

670.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 40m² terrassa en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29018
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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

Villa a reformar amb 5 dormitoris i pis amb espectaculars
vistes sobre la badia de Màlaga.
Aquesta vila andalusa, plena d'enormes possibilitats, es divideix en dos cossos. Al
principal es troba la casa, que compta amb cinc amplis dormitoris. A la seva esquerra
se situa una edificació secundària que ofereix dos espais contigus que podrien
condicionar com a pisos i el sostre és l'aparcament.
A l'habitatge s'accedeix mitjançant una entrada amb una lleugera rampa que
condueix fins al distribuïdor. A la dreta hi ha el saló, molt lluminós, ja que té
orientació sud i sortida a una terrassa de 40 m² amb espectaculars vistes a la badia
de Màlaga i als seus preciosos capvespres. A la seva esquerra hi ha un dormitori i un
bany i, a continuació, la cuina.

lucasfox.cat/go/mlg29027
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Armaris encastats, Balcó,
Barbacoa, Exterior, Traster

Des d'aquest distribuïdor s'accedeix a la planta baixa, on hi ha quatre dormitoris i dos
banys. Un dels dormitoris disposa de dos ambients i unes vistes precioses de la
badia.
Des de la terrassa de la sala, unes escales ens condueixen a jardí, on s'ubiquen una
piscina i una barra de bar amb barbacoa i teulada, un espai entre arbres que ofereix
gran tranquil·litat.
L'edifici situat a l'esquerra alberga dues estades d'aproximadament 40 m²
cadascuna, però amb una alçada suficient com per incloure una planta. És a dir,
podrien construir-se dos pisos de dos dormitoris i saló amb llar de foc, els quals
gaudirien de les mateixes vistes que el cos principal.
Aquesta vila és una autèntica oportunitat per viure en un entorn elegant i
immillorable i adequar-la a l'gust per un preu irrepetible.
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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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