REF. MLG29129

995.000 € Masia - En venda

Masia en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29315
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+34 952 643 015
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DESCRIPCIÓ

Fabulós mas de 640 m² construïts situat sobre una
parcel·la de més de 2 hectàrees amb estables i naus
agrícoles de 3.034 m², a menys d&#39;1 hora de Màlaga.
És un plaer poder presentar-aquest exclusiu mas pairal completament reformat,
situat a 50 minuts a nord-est de Màlaga ia 1 hora de Granada.
Amb 640 m² construïts, s'assenta sobre una parcel·la de més de 2 hectàrees i està
envoltat de bells xiprers i arbres fruiters, així com d'abundant fauna natural.
L'habitatge principal d'estil campestre típic andalús presenta una façana blanca
banyada per abundant llum natural i es distribueix en dues plantes. Totes les portes
són de fusta massissa.

lucasfox.cat/go/mlg29129
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Llum natural, Aparcament,
Aire condicionat, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior, Vestidor

A l'entrar a l'immoble, un ampli rebedor ens condueix a 2 salons amb diferents
ambients i llar de foc. A l'altre costat de l'rebedor tenim una àmplia cuina amb
menjador, completament equipada i inspirada en l'estil dels antics masos andalusos.
Els 5 dormitoris, tots de diferents elegàncies, amb ostentosos armaris, climatització
individual i llum natural, se situen a la segona planta. El dormitori principal gaudeix
d'una llar de foc i bany privat. La resta de banys estan distribuïts entre les altres
estances.
La segona construcció de la finca és una casa auxiliar amb 2 dormitoris, bany, saló i
cuina. Ideal com a visitant o personal de servei de la pròpia finca.
Aquest esplèndid mas disposa d'una piscina d'aigua salada, envoltada d'una
frondosa zona enjardinada, alts arbres, fonts i vegetació decorativa que proporcionen
una sensació de tranquil·litat i assossec.
El mas té a més llicència d'ús turístic, per la qual cosa no és només un lloc ideal per
viure en contacte amb la natura, sinó que també podria utilitzar-se amb una finalitat
turístic. Així mateix, els seus més de 3.000 m² de naus i estables podrien adaptar
subjecte als permisos corresponents per a usar la finca amb fins ramaders.
Si desitja viure en un entorn natural i gaudir de l'essència de les construccions
tradicionals andaluses, aquesta és la seva gran oportunitat.
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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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