REF. MLG34505

1.400.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29018
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1,050m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

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

Vila funcional de disseny amb 6 dormitoris en venda a
Màlaga.
Lucas Fox té el plaer de presentar-los un fantàstic habitatge dissenyat amb un estil
inconfusible i completament a punt per entrar a viure. Un habitatge ample i amb molt
espai per viure còmodament, així com lluminosa i amb vistes al mar. Situada en un
carrer sense sortida, és una casa ideal per gaudir de la més completa tranquil·litat en
una de les urbanitzacions més prestigioses de Màlaga que compta, a més, amb
seguretat privada. Aquest habitatge disposa d´entrada des de dos carrers
completament independents.
A la planta baixa, hi ha l'ampli saló-menjador ple de llum natural. Disposa de
xemeneia i de sortida al porxo ia la piscina. A més, hi trobem un dormitori de
convidats, un bany complet i una cuina moderna i totalment equipada.
A la primera planta, s'ofereixen dos dormitoris que comparteixen un bany i el
meravellós dormitori principal amb dos banys i dos vestidors.

lucasfox.cat/go/mlg34505
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Sostres alts,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Seguretat, Sistema domòtic

A la segona planta segona, es disposen dos dormitoris més que per la seva mida
poden destinar-se a diversos usos, com estudi, biblioteca o gimnàs.
A l'exterior hi trobem una piscina, un bany complet i una zona de barbacoa.
L'habitatge compta amb un sofisticat sistema de domòtica, persianes elèctriques
amb lamel·les regulables, terra radiant a la planta baixa i sistema independent de
climatització fred/calor.
Completament integrada al paisatge de pins i roques, aquesta casa és un autèntic
luxe i una enorme oportunitat per adquirir un habitatge modern, còmode i
inconfusible.
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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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