REF. MLG29413

629.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 670m² de jardí en
venda a East Málaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29018

4
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336m²

820m²

670m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Jardí

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

Casa de 4 dormitoris sobre una parcel·la de 820 m² en
venda en un entorn tranquil a Miraflores de l&#39;Pal.
Es tracta d'un habitatge de 160 m² amb 4 dormitoris, dos banys, amb un ampli porxo,
un jardí madur amb diversos arbres fruiters i amb garatge.
Ofereix amplis espais per poder personalitzar al seu gust i poder viure en un entorn
tranquil i privat.
A la planta baixa, que coincideix en alçada amb el jardí del darrere, hi ha un espai
diàfan de la mateixa mida que l'habitatge, és a dir, de 160 m² que es poden afegir a
l'habitatge o fins i tot dividir en dos apartaments, ja que compten amb entrades
independents a banda i banda de la casa. En total, aquesta casa disposa de 330 m²
construïts.

lucasfox.cat/go/mlg29413
Jardí, Llum natural, Aparcament, Traster,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Barbacoa, Alarma,
Aire condicionat

L'habitatge ofereix moltes possibilitats de reforma en un entorn increïblement
tranquil i ben comunicat amb la ciutat. És una casa per als amants dels animals ja
que actualment compta amb ocellera i gossera, o per fer una gran piscina en aquest
espai. I és la casa ideal també per a aquells que pensin en obtenir una rendibilitat, ja
que hi ha espai més que suficient a la planta baixa per a 2 o fins i tot 3 apartaments.
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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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