
REF. MLG36135

1.600.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris en venda a Mijas, Costa del Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

357m²
Plànol  

890m²
Dimensions del terreny

+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
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Luxosa vila exclusiva d´estil modern i de disseny amb
vistes impressionants al mar ia les muntanyes que
envolten tota la finca en venda a Mijas.

Lucas Fox presenta aquest habitatge nou, a punt per entrar a viure, amb exclusives
qualitats i triades amb un gran gust, amb grans espais i una llum infinita, pau i
tranquil·litat; un habitatge perfecte.

Aquesta magnífica vila es troba en una urbanització privada i compta amb seguretat
pròpia, situada a la localitat de Mijas.

Només entrar a la vivenda, es poden apreciar les meravelloses finestres que envolten
tota la casa, que proporcionen una sensació de llum i grandesa increïble. Gaudim d
´un gran espai de dia amb una cuina americana, que ens porta directament a l
´estupenda zona exterior, que compta amb jardí, piscina infinita de cloració salina i
que compta amb una zona chill-out, per poder gaudir del sol i dels capvespres.

Tot seguit ia la planta superior, ens trobem amb els quatre dormitoris que ofereix
aquesta meravella de casa. Totes gaudeixen de sortida o vistes a la terrassa exterior.
Dos tenen armaris encastats i comparteixen un bany. Després, es disposa un
dormitori amb armari encastat i bany privat i per acabar el dormitori principal amb
bany privat i vestidor.

Aquest habitatge gaudeix també d'una planta semisoterrani, perfecta per disposar de
gimnàs, una zona de multimèdia amb cinema a casa o una zona de bé estar, per
exemple, amb jacuzzi o sauna.

I a la part de l´entrada principal i exterior de la casa, ens trobem amb l´aparcament
privat i totalment segur, amb capacitat per a dos cotxes.

Aquesta casa és perfecta per a qualsevol ús, ja sigui com a primer habitatge, de
vacances o simplement per invertir.

lucasfox.cat/go/mlg36135

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Terres de marbre,
Llum natural, Edifici modernista,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Sala de jocs, Safareig, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat
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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.

REF. MLG36135

1.600.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris en venda a Mijas, Costa del Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

357m²
Plànol  

890m²
Dimensions del terreny

+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
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat

	Luxosa vila exclusiva d´estil modern i de disseny amb vistes impressionants al mar ia les muntanyes que envolten tota la finca en venda a Mijas.

