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DESCRIÇÃO

Casa de campo impressionante com vistas incríveis do
lago e das montanhas.

Esta bela moradia vai dar-lhe uma sensação de calma e tranquilidade apenas ao se
aproximar. A estrada de acesso é excelente e oferece uma vista panorâmica do Lago
Viñuela, simplesmente de cortar a respiração. A casa está orientada para o leste, em
direção ao lago e ao Monte Maroma, mas recebe sol o dia todo.

A casa fica em um terreno de bom tamanho de 3.283 metros quadrados e tem 216
metros quadrados construídos. Tem duas entradas: a primeira para a garagem no
fundo do terreno e a segunda para a frente da moradia.

O hall de entrada leva a uma grande sala de estar e jantar em plano aberto com sofás
confortáveis e uma grande lareira ventilada que aquece todo o apartamento. As
vistas desde as janelas da sala permitem admirar um panorama que vai desde o lago
até às montanhas.

A cozinha é espaçosa e totalmente equipada com eletrodomésticos BOSCH. Em frente
à cozinha e do corredor, você pode ir a uma bela churrasqueira e área de
relaxamento, perfeita para refeições ao ar livre.

Do outro lado da casa, há um grande quarto principal com banheiro privativo e
closet. O segundo quarto duplo também possui banheiro privativo. Os últimos dois
quartos duplos com roupeiros embutidos partilham uma terceira casa de banho
familiar completa com banheira.

A área da piscina é maravilhosa, especialmente se você gosta de se divertir na água. É
um pouco elevado e oferece uma vista deslumbrante para o lago, e se beneficia de
uma incrível piscina em forma de L com pátios com vista para diferentes áreas da
casa. Um jardim maduro leva a um terreno plano que pode ser usado para
paisagismo e jardinagem, plantar sua própria horta, manter um cavalo ou até mesmo
como área de camping para seus convidados.

Dois restaurantes podem ser alcançados a pé e as lojas e serviços mais próximos
ficam a menos de 1 km. A praia e a cidade costeira ficam a apenas 20 minutos de
carro e você tem as principais comodidades de Velez-Málaga a apenas 15 minutos de
carro. Málaga e o seu aeroporto estão apenas a 44 minutos.

lucasfox.pt/go/mlg25658

Primeira linha do mar , Piscina climatizada,
Piscina, Jardim, Private garage,
Estacionamento, Vistas, Cozinha equipada,
Churrasco, Chaminé, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Ar condicionado,
Aquecimento
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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