REF. MLG29421

4.000.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 200m² terrassa en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29018
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DESCRIPCIÓ

Excepcional vila de 2.200 m² sobre una parcel·la de 3.600
m² amb vistes a la Badia de Màlaga
Ens trobem davant un habitatge única per la seva ubicació, distribució i grandària. Un
autèntic luxe ple de racons i espais, balcons, porxos i pèrgoles on gaudir de l'etern
estiu de Màlaga.
Entrem a l'habitatge per una plaça amb una font al centre i un garatge cobert amb
capacitat per a 4 vehicles més altres 6 en descobert. L'entrada a l'habitatge està
situat sota una enorme zona techada a la qual es pot accedir amb vehicle perquè els
passatgers puguin baixar.
Immediatament, vam entrar i ens vam trobar la zona de dia, distribuïda al voltant
d'un espaiós distribuïdor circular il·luminat de llum natural. A l'esquerra, se situa el
menjador. A continuació, a el fons, hi ha la cuina, que inclou una zona d'estarmenjador, cambra de servei amb bany i quart-rebost. La cuina té vistes a la mar i
sortida a la terrassa que circumda la casa.
A la dreta, trobem un saló que té 3 ambients a 2 altures d'uns 120 m² que inclou llar
de foc i sortida a un enorme porxo amb vistes a la badia. A la dreta de la porta de la
sala, hi ha l'ascensor.
Dominant el centre d'aquest rebedor, es troba una escala de fustes nobles que es
divideix en 2 trams, un cap a cada costat. A la dreta, s'accedeix a un passadís que
condueix a dos dormitoris, cadascun amb vestidor ia un bany. A l'esquerra s'accedeix
a el dormitori principal que té més de 40 m², un vestidor de 30 m² i un bany amb
jacuzzi de proporcions similars a la resta, i sobretot, amb vistes a la Badia de Màlaga.

lucasfox.cat/go/mlg29421
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Piscina climatitzada,
Piscina coberta, Terrassa, Jacuzzi, Spa,
Garatge privat, Gimnàs, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Terres de marbre, Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacció, Cinema domèstic,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Parc infantil, S'accepten mascotes ,
Safareig, Sala de jocs, Saló de bellesa ,
Seguretat, Sistema domòtic, Traster,
Vestidor, Vistes, Zona chill-out

Tots els sòls són de marbre o de fusta massissa, les finestres són aïllants i les
persianes, elèctriques i compta amb un sofisticat servei de seguretat amb càmeres.
A la planta baixa, que dóna a el jardí que comunica amb la piscina, hi ha saló de jocs
amb billar i un espaiós saló amb llar de foc que inclou una cuina oberta cap a un altre
porxo. A l'altra ala, hi ha un gimnàs equipat que inclou un lavabo, una piscina coberta
amb aigua calenta per plaques solars i un jacuzzi.
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A la meitat de jardí, separant la piscina de la casa, hi ha una pèrgola ple d'encant que
mira a la mar i té capacitat per a 6-8 persones assegudes. La piscina, un dels punts
àlgids de l'habitatge, està feta en part amb roca natural i compta amb dolls d'aigua i
diverses cascades que la fan única.
I a més de tot això, disposa de més de 600 m² sense acabar en 2 plantes de 300 m²
cadascuna on instal·lar dormitoris i zona de servei, magatzem, cinema o una pista de
bitlles.
No hi ha res semblant, res tan suggerent i envoltant com aquesta casa. En aquesta
elegant habitatge, tindrà Màlaga als seus peus.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o 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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