REF. MLG35860

995.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a East Málaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29720
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DESCRIPCIÓ

Gran vila de 4 dormitoris i 2 despatxos, tota exterior i
orientada al sud, en venda a La Cala del Moral, a pocs
minuts a peu de la platja.
Lucas Fox Màlaga té el plaer d'oferir-vos aquesta preciosa vila independent situada
al pintoresc municipi de la Cala del Moral ia pocs minuts a peu de la platja.
Aquesta vila, de gran qualitat constructiva, es va fer pensant en el gaudi de tota la
família. Des del carrer, per unes escales de pedra, s'accedeix al jardí orientat cap al
sud. Des d´aquí, creuant l´entrada principal arribem a un senyorial rebedor. A
l'esquerra, hi ha dues estades molt espaioses utilitzades actualment una, com a
despatx i l'altra, com a dormitori de convidats. Més endavant, a l'esquerra, s'accedeix
a la cuina, que compta amb gairebé 25 m2 i que inclou llar de foc, barbacoa i office, a
més d'un safareig. La cuina connecta amb una terrassa exterior amb tendal, perfecta
com a menjador d'estiu. A la dreta de l'entrada principal, hi ha el saló-menjador,
ampli i lluminós, orientat cap al sud i que compta amb llar de foc i grans finestrals
amb unes vistes relaxants al jardí amb el mar Mediterrani de fons. A la dreta de les
escales hi ha un dormitori amb vestidor i bany privat orientat cap a l'est i que s'usa
com a dormitori principal actualment.

lucasfox.cat/go/mlg35860
Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Terres de marbre,
Sostres alts, Llum natural, Vistes, Traster,
Llar de foc, Exterior, Entrada de servei,
Cuina equipada, Biblioteca, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

A la planta superior hi ha tres dormitoris i dos banys, encara que en realitat, un dels
dormitoris és una saleta amb més de 25 m², d'acord amb la mida de l'habitatge. Des
d'aquesta planta on se situen els dormitoris, s'accedeix a la part posterior de la vila
on trobem la piscina, que inclou un lavabo i la zona de barbacoa, a les quals també
s'hi accedeix per un dels laterals. Al costat d´aquesta piscina, hi ha una zona d´hort
amb arbres fruiters. I en sentit descendent, hi ha preparats diversos bancals llestos
per plantar flors aromàtiques i embolicar la vila d'olors exquisides.
Aquesta vila també disposa de tres places de garatge, tot i que aparcar a l'exterior és
molt senzill ja que s'ubica en un carrer sense sortida. Aquesta és la vila ideal per a
una gran família que gaudeixi rebent visites i amics. Una oportunitat per gaudir de l
´estil de vida de 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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