REF. MLG36229

730.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya » Màlaga » East Málaga » 29018

4

2

171m²

806m²

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

Casa de quatre dormitoris amb llicència turística
tranquil·la i envoltada de pau i natura.
A Lucas Fox, ens complau presentar aquesta casa situada a la part baixa-mitjana de
la prestigiosa urbanització de Pinares de San Antón, una urbanització on la
tranquil·litat va de la mà de l'entorn natural que l'envolta. A més, l'habitatge és
imperceptible des del carrer, per la qual cosa gaudeix d'una gran privadesa. I a més
disposa de Llicència Turística.
Des del carrer, unes escales baixen fins a la vivenda. A l'entrada, el rebedor té a la
dreta una moderna cuina reformada recentment, amb safareig i accés al saló
menjador. Seguidament, passem directes al saló menjador, un lloc espaiós i bufó que
inclou llar de foc.

lucasfox.cat/go/mlg36229
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes , Jardí,
Garatge privat, Llum natural, Traster,
Llar de foc, Exterior, Balcó, Alarma,
A renovar,
A prop dels col·legis internacionals

Al llarg de tot el saló, s'estén una terrassa amb orientació sud-oest, per gaudir de la
tranquil·litat, l'entorn i els capvespres sobre Màlaga. Des d´aquí, arribem a un
lluminós estudi d´amplis finestrals que també pot funcionar de dormitori. Aquest
estudi comunica amb una petita saleta al costat de la qual se situa un bany complet i
des de la qual es pot accedir al saló o directament al rebedor, cosa que aporta gran
privadesa.
Des d'aquest rebedor, baixem a través d'unes escales al distribuïdor que comunica
els tres dormitoris, dobles i espaiosos. Tots tres tenen orientació sud-oest i
gaudeixen del càlid sol de les tardes malaquenyes. El bany té prou mida per dividirlo en dos i proporcionar més confort a l'habitatge. Al costat del dormitori principal, hi
ha una petita àrea esportiva que podria esdevenir una espectacular terrassa privada.
A l'exterior, veiem terrasses tant a l'esquerra com a la dreta, amb capacitat per a 8-10
comensals cadascuna i baixant unes escales, una zona de gespa. Des de l'entrada del
carrer, tenim una zona enjardinada a l'esquerra, separada de la terrassa esquerra per
una preciosa roca, per la qual cosa fa la sensació d'estar tot integrat a la natura.
Disposa de garatge independent i caminant, pot accedir al prestigiós Club de Tennis
de Pinares de San Antón.
Aquesta casa ofereix la possibilitat de viure en un entorn meravellós a un preu
assequible i amb lavantatge de poder reformar-la. A més, podreu viure entre els
arbres i el silenci d'una urbanització de luxe des d'on accedir a tot.
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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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