REF. MLG36054

895.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a East Málaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29400
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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

A RONDA, completament reconstruïda el 2006, aquesta
propietat ofereix un interior modern, però mantenint
l'exterior característic d'aquesta històrica zona sud del
Tajo.
A l'Històric poble de RONDA.
Aquesta propietat té una façana que manté l'històric estil de la zona però ens ofereix
un garatge a peu de carrer. El rebedor condueix a un ampli saló amb una imponent
escala central exposada al llarg de tota la propietat i flanquejada per un mur de
pedra, fet que la converteix en un concepte brillant que ofereix sensació d'amplitud i
connecta totes les estances de la propietat.
Després del menjador i el bany de la planta baixa, tenim una cuina totalment
equipada amb vistes al pati interior de l'habitatge, on trobem una habitació
totalment envidriada amb armaris encastats, perfecte per convertir-lo en gimnàs,
oficina o dormitori addicional.

lucasfox.cat/go/mlg36054
Piscina, Terrassa, Característiques d'època,
Llum natural, Propietat d'època,
Sostres alts, Aparcament, Aire condicionat,
Barbacoa, Calefacció, Cuina equipada,
Exterior, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, Llicència turística, Renovat,
S'accepten mascotes , Vistes

A la primera planta tenim quatre dormitoris i dos banys, un dels quals s'utilitza com a
oficina al costat del dormitori principal. Per la seva banda, aquest dormitori està
equipat amb vestidor i bany suite, mentre que els altres dos dormitoris tenen vista
sobre el pati interior de l'habitatge.
Per l'escala exposada, pugem a la coberta de l'habitatge amb una àmplia terrassa,
zona coberta, solàrium, cuina/barbacoa i una magnífica piscina: tot el necessari per
gaudir del magnífic clima del sud del país.
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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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