
RESERVADO

REF. MLG37577

925.000 € Masia - En venda - Reservado
Masia en excel·lents condicions de 9 dormitoris en venda a Axarquia, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  Axarquia »  29710

9
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

392m²
Plànol  

40.000m²
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

Meravellosa casa rural de 6 dormitoris en venda al costat
de la vora de les tranquil·les aigües del llac Viñuela, un
dels llocs més impressionants de la regió espanyola
d'Axarquia.

Lucas Fox s'enorgulleix de presentar el mas Manquillo, una excepcional finca rural de
390 m² sobre una parcel·la de 40.000 m² enclavada a la vall del llac Viñuela, amb
meravelloses vistes obertes a les muntanyes i els oliverars al seu voltant.

Accedim a la vivenda per una gran porta elèctrica. A la dreta, hi ha una pista de
softball tennis i un antic graner que serveix de taller, encara que podria dedicar-se a
un estudi privat amb un dormitori, saló i bany o bé, un garatge tancat per a diversos
cotxes. Just després d'aquesta mateixa construcció tenim una pèrgola per aparcar
tres o quatre cotxes.

El mas principal es divideix en dues plantes.

A la planta baixa, tenim un gran vestíbul d'entrada que ens porta a una primera
màster suite amb armari encastat, aire condicionat, un vestidor i una gran cambra de
bany amb dutxa i banyera. Aquest dormitori gaudeix d´accés privat a un bonic pati
andalús que ens condueix als seus jardins meravellosos. Després accedim a una
bonica cuina d'estil típic rural, amb rebost, forn d'alta gamma i taulells de granit.
Presenta uns arcs que s'obren al menjador, una estada molt agradable, gràcies a les
grans vidrieres que ofereixen vistes increïbles a les muntanyes de la zona. El saló
amb estufa de llenya és molt acollidor i, a més, té portes que donen a un pati obert ia
una gran terrassa coberta amb cuina d'exterior i barbacoa.

Quan pugem a la planta superior accedim a un corredor molt bonic amb el sostre
amb bigues a vista ia doble alçada, ja que aquesta zona és oberta al vestíbul
d'entrada de la planta inferior. Accedim a dos dormitoris dobles, amb armaris de
paret, aire condicionat i balcons. Aquests dos primers dormitoris comparteixen una
cambra de bany amb dutxa, bidet i lavabo.

lucasfox.cat/go/mlg37577

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Pista de tennis, Jacuzzi, Gimnàs,
Garatge privat, Instal·lacions eqüestres ,
Pista de pàdel, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster, Sala de jocs,
Safareig, S'accepten mascotes , Renovat,
Parc infantil, Llicència turística, Llar de foc,
Interior, Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Aire condicionat
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Continuem i accedim a una terrassa, que ofereix meravelloses vistes a la muntanya i
al camp on arriba el pantà Viñuela quan és ple. Per aquesta terrassa accedim a allò
que pogués ser perfectament un apartament privat, ja que té la seva pròpia caixa
d'electricitat. Compte amb un corredor que dóna pas a dos dormitoris amb dos llits
cadascuna i almaris encastats, que comparteixen també un bany amb banyera. Per
acabar, després d'un petit racó amb una minicuina, accedim a la segona màster suite
de la casa amb bany privat. Aquest dormitori és majestuós per l'alçada del sostre, el
bonic saló que dóna a un gran balcó amb vistes als meravellosos exteriors de la casa
com el jardí i la piscina, armaris de paret i aire condicionat.

Tornant al vestíbul d'entrada, baixem al que és la planta semisoterrani, on podreu
gaudir d'una autèntica sala de joc i de gaudi, amb minibar, taula de ping-pong i taula
de billar, perfecta organitzar increïbles celebracions en família i amb convidats .
Aquesta planta antigament era un garatge tancat, per la qual cosa es podria
recuperar, si així es prefereix.

I si heu quedat encantat amb l'interior i la distribució d'aquest bonic mas, quedés
encara més impressionat amb els seus exteriors. Els propietaris actuals han treballat
i renovat cada racó. Han plantat arbres al jardí més proper a l'edificació. La zona de
piscina és idíl·lica, sembla un petit hotel, ja que compta amb diversos para-sols amb
gandules, una zona de menjador cobert per una pèrgola on podran sopar fins a 12
persones, una pista de petanca per als aficionats a aquest joc i la seva barra al
costat. A més, s'ofereix una zona de benestar amb jacuzzi per als que es vulguin
relaxar, tot edificat amb total respecte per la natura.

L'altre aspecte molt interessant d'aquest habitatge és que a la zona superior de la
gran parcel·la hi ha un segon habitatge construït sobre rodes. És un habitatge de tres
dormitoris amb dos banys i un gran saló amb cuina. Aquest habitatge ofereix un
potencial increïble al conjunt per a la persona que estigui buscant invertir en una
propietat per fer un negoci, com un minihotel, un hotel boutique o fins i tot, un
veritable Bed & Breakfast. Actualment, ofereix un gran potencial de rendibilitat,
gràcies al fet que fins ara ha gaudit de molt bona ocupació en els períodes de
temporada alta.

També podria ser ideal per a una família que busqui una residència de vacances on
poder relaxar-se i gaudir de la tranquil·litat.

Poseu-vos en contacte per a més informació.
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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. MLG37577

925.000 € Masia - En venda - Reservado
Masia en excel·lents condicions de 9 dormitoris en venda a Axarquia, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  Axarquia »  29710

9
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

392m²
Plànol  

40.000m²
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

	Meravellosa casa rural de 6 dormitoris en venda al costat de la vora de les tranquil·les aigües del llac Viñuela, un dels llocs més impressionants de la regió espanyola d'Axarquia.

