REF. MLG34546

1.290.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29016

5

3

442m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

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

Bonica vila de 442 m², amb piscina, 4 espaiosos
dormitoris i un apartament privat en venda a la millor
zona de Màlaga, El Limonar, a tan sols 500 metres de la
platja.
Lucas Fox es complau a presentar aquesta preciosa vila ubicada a El Limonar, a tan
sols 500 metres de la platja.
lucasfox.cat/go/mlg34546

La vila es va construir amb molt d'afecte l'any 1965, s'ha cuidat des de llavors i es va
renovar fa poc temps.
A l'exterior, el jardí que envolta la casa ens ofereix una piscina, zona chill-out,
barbacoa i ens ofereix una tranquil·litat immensa.
Un cop a dins, el rebedor ens dóna accés a totes les zones de la casa. A la nostra
dreta, tenim una oficina, que actualment s'utilitza com a sala de música. A
continuació, passem al saló-menjador, un espai idoni per passar les tardes d'hivern,
amb una xemeneia i amplitud suficient per acollir una família. Des d´aquí, s´ofereix
sortida a la zona de la piscina, on veurem unes escales que ens condueixen a un
apartament. Aquest compta amb un dormitori, cuina, bany i armaris de paret.

Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Terres de marbre,
Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Renovat, S'accepten mascotes , Traster,
Zona chill-out

En tornar a entrar, passem a la cuina, que ha estat actualitzada i compta amb una
bonica illa central, amb accés a la zona de bugaderia i unes escales que condueixen a
un petit celler. Des d´aquí també podríem sortir a l´exterior de l´habitatge.
Pujant les escales, arribem a la primera planta de la casa i veurem el dormitori
principal, amb amplis armaris de paret i un bany privat amb banyera. Seguint el
passadís, ens rep un altre dormitori amb una zona de treball i sortida a un petit balcó
que té vistes al carrer d'accés. En aquesta planta, es disposa un altre dormitori amb
zona destudi i accés a una àmplia terrassa amb una orientació ideal per tombar-nos
al sol.
Comptem també amb un apartament independent amb cuina i bany complet. Perfecte
com a casa de convidats o per a personal de servei.
A més, comptem amb un garatge privat amb espai per a dos cotxes i motos, igual que
una zona de soterrani de més de 100m².
No ho pensi més i vingui a visitar la propera llar amb Lucas Fox Màlaga.
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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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