REF. MLG35144

995.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Mijas
Espanya » Costa del Sol » Mijas » 29650

5

6

415m²

2.000m²

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 amb potencial de Bed & Breakfast en venda a la
privilegiada urbanització de Valtocado, Mijas a la
assolellada Costa del Sol.
Aquesta magnífica vila ha estat construïda amb les més altes qualitats i les millors
especificacions. La seva ubicació permet gaudir d'una privadesa total i d'un ambient
molt tranquil sense cap soroll, ja que no té gairebé veïns, i unes vistes completament
clares a la natura, a les muntanyes, al mar.
Entrem per un gran rebedor d'entrada a la planta alta que acull una cuina
independent totalment equipada, un menjador i un saló luxós amb sostres alts.
Aquests tres espais donen sortida a una terrassa espaiosa de 125 m² que envolta
l'habitatge i que ofereix unes vistes panoràmiques impressionants. A més, els camps
que envolten la vila no són edificables, per la qual cosa podreu gaudir d'aquestes
vistes sempre. Un lavabo i un traster completen la planta alta.

lucasfox.cat/go/mlg35144
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina climatitzada, Piscina,
Jacuzzi, Garatge privat, Terres de marbre,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Llicència turística, Llar de foc, Calefacció,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat

Baixant a la planta baixa, ens trobem amb quatre dormitoris dobles tots amb sengles
banys privats i armaris encastats. Destaquem el principal que disposa de vestidor i
bany privat amb jacuzzi. Des de cada dormitori podrà accedir a la meravellosa
terrassa amb vistes a la piscina, al mar i també a les muntanyes per les vistes 180º.
Baixant a la planta semisoterrani, ens trobem amb una suite familiar, amb bany i
armari. A més gaudim d´un impressionant saló-menjador amb cuina americana,
totalment equipada i amb accés directe a la terrassa coberta, a la zona de barbacoa i
de la piscina. La piscina és climatitzada, per poder-ne gaudir tant a l'hivern com a
l'estiu. En aquesta planta també s'ofereix un ampli garatge tancat amb espai per a
tres cotxes.
En resum, en aquesta bonica vila s'han pensat al mínim detalls. És perfecta com Bed
and Breakfast amb un gran potencial de rendibilitat. També podria destinar-se a
allotjament familiar o de vacances, així com llogar-se per curta o llarga temporada.
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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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