REF. MLG34547

1.250.000 € Casa / Vil·la - En venda -

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a East Málaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29017
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1.115m²

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
lucasfox.cat/go/mlg34547

Villa a reformar de 4 dormitoris en una parcel·la plana de
1.115 m² en venda a Màlaga Est.
Lucas Fox té el plaer d'oferir-li aquesta vila al prestigiós barri de Miraflores del Palo,
amb la possibilitat de personalitzar-la enterament al seu gust i de modernitzar-la,
per treure'n tot el potencial. Aquesta vila es va construir el 1976 i es distribueix en
dues plantes, gairebé com dos habitatges. Paral·lelament, a la parcel·la de 500 m² on
se situava la casa, se li va afegir una altra de 600 m², per la qual cosa ha guanyat en
espai i bellesa, a més d'un enorme valor.

Vistes al mar , Jardí, Terrassa,
Garatge privat, Llum natural,
A prop dels col·legis internacionals ,
A renovar, Barbacoa, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior, Llar de foc,
Traster

A la planta principal s'enfila per unes escales. A l'esquerra del distribuïdor, hi ha el
gran saló-menjador amb terrassa orientada al sud de més de 30 m² i amb vistes
parcials al mar. Al fons del passadís hi ha un bany complet ia l'esquerra, dos
dormitoris consecutius comunicats. A la dreta, hi ha tres dormitoris, tots exteriors i
un bany.
Baixant les escales interiors s'accedeix a una cuina completament reformada amb
sortida al pati del darrere i un ampli traster de sostre baix de gairebé 30 m². Hi ha
també un dormitori amb un bany i un saló amb sortida a un porxo i al jardí.
A la resta de la parcel·la, hi ha arbres fruiters i ornamentals madurs, hort, parterres i,
per descomptat, espai més que suficient per construir una piscina. Aquesta vila és un
veritable oasi envoltat de tranquil·litat i de calma, un lloc on rebre els raigs del sol
durant tot el dia i gaudir del meravellós clima de Màlaga.
UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus

Estat

Planta

Distribució

Dimensions

Rendiment

Planta

Dormitoris Cambres de bany

m², Terrassa m²

0.00%

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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