
REF. MLG36258

740.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Quartos with 100m² terraço à venda em Axarquia, Malaga
Spain »  Malaga »  Axarquia »  29749
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3
wc  
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area do terreno  

100m²
Terraço
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Contacte-nos sobre esta propriedade
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DESCRIÇÃO

Maravilhosa moradia familiar rodeada por jardins
maduros, com um espaçoso terraço e piscina à venda na
zona mais prestigiada de Torre del Mar, El Tomillar.

Lucas Fox apresenta com exclusividade esta maravilhosa vila familiar em um terreno
de 500 m².

Assim que entra na casa, vale a pena notar a tranquilidade e privacidade das áreas
externas, mesmo estando no meio da cidade. A sensação de paz é indescritível e o
jardim tropical com seus palmeirais, suas árvores frutíferas como abacateiros,
limoeiros ou laranjeiras dá a sensação de estar no meio da natureza. Você pode
desfrutar e relaxar na área de relaxamento ou se refrescar na impressionante piscina.
Além disso, oferece um maravilhoso terraço de 100 m² com cozinha ao ar livre,
churrasqueira e pérgulas, muito aconchegante e perfeito para realizar reuniões
familiares ou receber convidados.

A casa tem uma área de 300 m², distribuídos por três pisos.

O piso semi-cave tem uma espaçosa sala de estar com lareira e bar, dois quartos e
uma casa de banho. É a área perfeita para receber a família e amigos no inverno. No
entanto, poderia perfeitamente ser usado como um apartamento de hóspedes.

O piso térreo tem um banheiro, uma grande sala de jantar, uma cozinha em estilo
italiano e uma grande despensa. Além disso, oferece uma enorme sala de estar com
sala de jantar.Toda a casa possui inúmeras janelas que dão luz aos seus espaços.

O piso superior é composto por três quartos espaçosos, todos duplos, com roupeiros
embutidos. O quarto principal tem uma casa de banho privativa de 20 m² com
banheira. Também tem uma segunda casa de banho com cabina de duche. Um dos
quartos usufrui de um escritório que pode perfeitamente ser convertido em terraço
exterior.

.

lucasfox.pt/go/mlg36258

Terraço, Piscina, Jardim, Luz natural,
Estacionamento, Segurança,
Salão de beleza, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Cozinha equipada,
Chaminé, Àrea chill out, Ar condicionado
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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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