
REF. MLG35145

595.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 3 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  East Málaga »  29018

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

220m²
Plànol

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.cat Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓ

Vila independent de 220 m² amb 170 m² d´habitatge amb 3
dormitoris, 3 banys, terrassa, jardí i piscina comunitària
en venda a Cerrado de Calderón, a un pas d´escoles
internacionals.

Lucas Fox presenta aquesta casa independent de 220 m² construïts, sobre una
parcel·la de 261 m², a la zona baixa de Cerrado de Calderón, una de les urbanitzacions
més sol·licitades de Màlaga.

A l´exterior de l´habitatge, es disposa un ampli porxo, adornat per diverses plantes.
Passejant per la façana, ens toparem amb un jardí, la zona de barbacoa i diferents
accessos fins a capgirar la casa.

En accedir a l'interior trobarem el rebedor, que dóna pas a la resta de les estances. Al
davant, se situa el saló, amb una àrea de treball molt relaxant a l'esquerra. Al fons
d'aquest, hi ha un dormitori amb bany privat i entrada independent. A la dreta del
saló, podrem baixar unes escales que ens condueixen a la cuina, molt lluminosa i
àmplia, amb fins i tot una taula per gaudir dels esmorzars o dinars.

De tornada al saló, pugem les escales i apreciarem un altre saló-menjador, amb
sortida a una bonica terrassa, amb vistes a la muntanya ia les zones verdes de la
urbanització. En aquesta part de la casa comptem amb un dormitori complet, amb
bany privat, amb un moble-armari i un altre armari encastat.

En pujar per unes escales de fusta massissa arribem a la planta superior, amb un
distribuïdor amb un armari amb portes de vidre. A l'esquerra, es disposa una gran
cambra de bany, amb lavabo de dos pits i banyera. A la dreta del distribuïdor, s
´ofereix l´ampli dormitori principal, que destaca per la seva lluminositat, amb un bon
armari encastat ens condueix a la terrassa superior de la vila. Des de la terrassa,
podrem gaudir dels captivadors albes i capvespre de la preciosa ciutat de Màlaga i de
la tranquil·litat de la urbanització Cerrado de Calderón.

L'habitatge compta a més amb una quarta estada, actualment utilitzada de
magatzem, que podria ser convertida en un apartament independent o un dormitori
extra.

lucasfox.cat/go/mlg35145

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Terres de marbre, Llum natural,
Vistes, S'accepten mascotes , Interior,
Cuina equipada, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Viure a un pas dels millors col·legis internacionals de Màlaga, en una zona comercial
plena de vida i lleure, i alhora estar a prop de la platja és possible en aquesta vila
independent.

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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