REF. MLG36258

795.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 100m² terrassa en venda a Axarquia, Màlaga
Espanya » Màlaga » Axarquia » 29749
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malaga@lucasfox.es
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Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Meravellosa vila familiar envoltada de jardins madurs,
amb una espaiosa terrassa i piscina en venda a la zona
més prestigiosa de Torre del Mar, el Tomillar.
Lucas Fox presenta en exclusiva aquesta meravellosa vila familiar sobre una parcel·la
de 500 m².
Només entrar a l'habitatge, cal destacar la tranquil·litat i la privadesa de les zones
exteriors, tot i estar en plena ciutat. La sensació de pau és indescriptible i el jardí
tropical amb els seus palmarets, els seus arbres fruiters com l'alvocat, el llimoner o el
taronger fa una sensació d'estar en plena natura. Podreu gaudir i relaxar-vos a la
zona chill-out o refrescar-vos a la piscina impressionant. A més, ofereix una
meravellosa terrassa de 100 m² amb cuina exterior, barbacoa i pèrgoles, molt
acollidora i perfecta per celebrar reunions en família o rebre convidats.

lucasfox.cat/go/mlg36258
Jardí, Piscina, Terrassa, Llum natural,
Aparcament, Aire condicionat,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, Safareig, Saló de bellesa ,
Seguretat, Zona chill-out

L´habitatge compta amb una superfície de 300 m², distribuïda en tres plantes.
La planta semisoterrani compta amb un ampli saló amb llar de foc i una barra, dos
dormitoris i una cambra de bany. És la zona perfecta per rebre familiars i amics a
l'hivern. No obstant això, es podria destinar perfectament a apartament de convidats.
La planta baixa té un lavabo, un menjador ampli, una cuina d'estil italià i un gran
rebost. A més, ofereix un enorme saló amb menjador Tota la casa compta amb
nombrosos finestrals que donen lluminositat als seus espais.
La planta alta està composta de tres espaiosos dormitoris, tots dobles, amb armaris
encastats. El dormitori principal té una cambra de bany en-suite de 20 m² amb
banyera. Disposa també d´una segona cambra de bany amb cabina de dutxa. Un dels
dormitoris gaudeix duna oficina que es podria perfectament convertir en una
terrassa exterior.
.
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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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