
REF. MLG34501

1.280.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Quartos à venda em East Málaga, Malaga
Spain »  Malaga »  East Málaga »  29018

3
Quartos  

4
wc  

428m²
Plano  

1.100m²
area do terreno

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.pt Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Espetacular moradia de 3 quartos numa das melhores
zonas de Málaga

Lucas Fox tem o prazer de apresentar esta villa ensolarada e elegante. Construído
durante a década de 1980, está virado a sul, diretamente para a baía de Málaga. Tem
piso em mármore e uma escada central coroada por uma janela de vidro que
proporciona luz natural em todo o interior.

No piso térreo, ao nível da rua, existem dois lugares de estacionamento. Ao entrar, à
esquerda, um quarto separado com closet e banheiro completo atualmente usado
como escritório. Junto a isto, encontra-se a espaçosa e luminosa sala de jantar, com
relaxantes vistas sobre o mar. À direita encontra-se a grande cozinha, que tem
lavandaria e despensa, bem como uma zona de refeições separada para dez pessoas,
que se situa entre a cozinha e a sala de estar e abre-se para o alpendre virado a sul.

No piso superior existem dois grandes quartos individuais, que partilham uma casa
de banho e no lado oposto, encontra-se o quarto principal com casa de banho
privativa e um terraço espetacular onde pode desfrutar da vista para o mar.

Do distribuidor, descendo até ao piso da semi-cave, existe uma grande arrecadação,
uma casa de banho completa e uma agradável zona de bar, com bar e acesso directo
à piscina e à zona de barbecue, que tem um alpendre com capacidade para entre
doze e quatorze pessoas.

Esta moradia familiar tem tudo para começar a desfrutar da vida no sul da Andaluzia,
onde os dias ensolarados e claros se sucedem ininterruptamente e onde poderá
contagiar toda a vida cultural e gastronómica de Málaga, a joia da Costa del Sun .

lucasfox.pt/go/mlg34501

Vistas ao mar , Piscina, Jardim,
Private garage, Pavimento de mármore,
Luz natural, Vistas, Segurança,
Próximo de escolas internacionais,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Churrasco, Chaminé,
Armários empotrados , Ar condicionado,
Alarme
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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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