REF. MLG34501

1.350.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 3 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29018
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+34 952 643 015
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Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Villa clàssica de 3 dormitoris amb meravelloses vistes al
mar i piscina en venda a Màlaga Est.
Lucas Fox es complau a presentar-los aquesta assolellada i elegant vila de tall
clàssic. Construïda durant els anys 80, està orientada cap al sud, directament cap a la
badia de Màlaga. Compte amb terres de marbre i una escala central coronada amb
una vidriera que aporta llum natural a tot l'interior.
A la planta baixa, a nivell de carrer, hi ha les dues places de garatge, per a més
comoditat. En entrar, a l'esquerra, hi ha un dormitori independent amb vestidor i
bany complet que actualment es fa servir com a estudi. Al costat d'aquest, hi ha
l'ampli i lluminós saló-menjador, amb unes relaxants vistes al mar. A la dreta, hi ha la
gran cuina, que compta amb safareig i rebost, així com una zona de menjador
independent per a deu persones, que es troba entre la cuina i el saló i amb sortida al
porxo que dóna cap al sud.

lucasfox.cat/go/mlg34501
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Garatge privat,
Llum natural, Terres de marbre,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Seguretat, Traster, Vistes

A la planta superior, hi ha dos dormitoris individuals de grans dimensions, que
comparteixen una cambra de bany i al costat oposat, es troba el dormitori principal
amb bany privat i una espectacular terrassa on gaudir de les vistes al mar.
Des del distribuïdor, en baixar a la planta semisoterrani, es disposa un ampli traster,
un bany complet i una agradable zona de bar, amb barra i amb sortida directament a
la piscina ia la zona de barbacoa, que compta amb un porxo amb capacitat per a
entre dotze i catorze persones.
Aquesta vila familiar ho té tot perquè comenci a gaudir de la vida al sud d'Andalusia,
on els dies assolellats i clars se succeeixen ininterrompudament i on es podrà
contagiar de tota la vida cultural i gastronòmica de Màlaga, la joia de la Costa del Sol.
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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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