REF. MLG35249

895.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Axarquia, Màlaga
Espanya » Màlaga » Axarquia » 29793

5

4

320m²

401m²

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

Magnífica vila moderna de luxe acabada de construir amb
les millors qualitats amb serveis d'alt nivell com el seu
espai de benestar amb jacuzzi i sauna amb
impressionants vistes al mar Mediterrani.
Aquesta moderna vila ofereix els millors serveis de luxe amb grans qualitats i
especificacions. Gaudeix d´una llum impressionant per la seva exposició i les
finestres immenses que l´envolten.
Entrem a la vila per la planta alta, en un gran corredor que ens porta a 3 dormitoris i
dos banys. Destaquem el master bed-room amb bany en suite i una terrassa privada
amb vistes meravelloses al mar Mediterrani.
Accedim per les escales il·luminades amb llums led a la planta baixa principal, que
disposa d´una cuina d´alta qualitat alemanya i un menjador espaiós envoltat de
finestres immenses que connecten amb la terrassa exterior on podrà gaudir de
moments perfectes amb la seva família i convidats. La terrassa es beneficia d'un
espai chill-out amb cuina exterior i barbacoa i una piscina infantil amb motor de
natació perquè us sentiu com al mar, mentre contempla les magnífiques vistes.

lucasfox.cat/go/mlg35249
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Jacuzzi, Spa, Garatge privat,
Gimnàs, Llum natural, Aparcament,
Edifici modernista, Aire condicionat,
Alarma, Armaris encastats, Barbacoa,
Calefacció, Cinema domèstic,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llicència turística,
Sala de jocs, Sistema domòtic, Vistes,
Zona chill-out

A la planta semisoterrani, ens trobem amb un espai oficina o gimnàs, dues cambres i
un bany. Gaudim també del luxós espai de relaxació amb jacuzzi i sauna finlandesa.
La vila disposa d'il·luminació led a tot l'espai, així com un sistema de domòtica,
contralat per bluetooth que us permetrà gaudir de la seva música preferida a
qualsevol lloc de la vila, a l'interior oa l'exterior. A més, inclou la calefacció per terra
radiant i aire condicionat, per gaudir d'un ambient perfecte, ja sigui a l'estiu o
l'hivern.
Aquesta vila és perfecta per a una família, com a residència principal o de vacances, i
fins i tot com a inversió, ja que disposa de llicència turística i un gran potencial de
rendibilitat.
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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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