
VENUT/UDA

REF. MLG36811

880.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  East Málaga »  29018

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

371m²
Plànol  

980m²
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
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DESCRIPCIÓ

Villa familiar amb 4 dormitoris i precioses vistes al mar en
venda a Pinares de San Antón

Lucas Fox us ofereix aquesta vila familiar situada a Pinares de San Antón amb
precioses vistes al mar Mediterrani. Lhabitatge es divideix en dues plantes ben
diferenciades en zona de dia i zona de nit. Es tracta d´una casa independent
orientada cap al sud-est, cap al mar, perfecta per gaudir de totes les hores de sol que
ofereix Màlaga.

Des del carrer, on s'aparca amb facilitat o des del garatge de dues places, s'accedeix
a un pati descobert que per davant dóna accés a l'habitatge i, per la dreta i baixant
una singular escala de fusta, al jardí. Dins la casa, des del distribuïdor, a la dreta,
s'accedeix a les escales que baixen a la zona de nit. A l'esquerra, s'accedeix a un bany
complet i després a la cuina, que comunica amb un ampli office amb vista sobre el
mar. Davant l'entrada principal, hi ha el saló-menjador amb llar de foc que dóna pas
a un dels espais amb més encant de l'habitatge: la gran terrassa amb espectaculars
vistes al mar Mediterrani i al cel blau.

Baixat les escales del distribuïdor, s'arriba a la planta inferior que acull els
dormitoris. A la dreta, hi ha un accés a les escales que baixen fins al jardí. Cap al
front, s'accedeix a una bonica saleta comunicada amb dos dormitoris, tots dos amb
vistes. A l'esquerra, i situats davant de davant, hi ha un altre dormitori amb vistes i un
bany complet. Al fons, es disposa el dormitori principal, que compta amb bany privat i
una lluminosa i àmplia avantsala que s'utilitza com a saleta-vestidor.

Paral·lelament i sota els dormitoris, hi ha un traster d'uns 60 m² que es podria
habilitar com a estudi i, sota la piscina, un altre espai de gairebé 120 m² que es
podria habilitar com a estudi o apartament de convidats i que dóna directament a la
zona baixa de la parcel·la que confronta amb el parc natural.

A l'exterior, hi ha un jardí amb diferents alçades que inclouen un bonic estany, a més
d'una àmplia piscina. Sobre aquesta, els seus propietaris han situat una barra de bar
com a zona de barbacoa, amb les mateixes vistes al mar que des de la piscina.

Aquesta casa està situada al final d'un carrer sense sortida i el silenci és complet.
Aquesta casa és la manera perfecta de començar a viure a Màlaga.

lucasfox.cat/go/mlg36811

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Vistes, Traster,
Plafons solars, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Barbacoa, Alarma, Aire condicionat,
A renovar,
A prop dels col·legis internacionals

REF. MLG36811

880.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a East Málaga, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  East Málaga »  29018

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

371m²
Plànol  

980m²
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.cat/go/mlg36811
https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


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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