
REF. MLG38896

670.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 22m² terraço à venda em Axarquia
Spain »  Malaga »  Axarquia »  29730
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2
wc  
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22m²
Terraço
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DESCRIÇÃO

Casa de design numa urbanização única e privada, com o
melhor estilo de vida, para praticar golfe, fazer
caminhadas na praia ou na montanha num ambiente
tranquilo em Málaga.

Se essas palavras são importantes para si: design, luxo, qualidade, vistas incríveis, a
500m da praia e a 300m de um clube de golfe, esta é a sua futura casa!

Lucas Fox apresenta EXCLUSIVAMENTE esta bela casa de design, em uma urbanização
recém construída com áreas comuns bem cuidadas, e diversos serviços. A moradia
geminada oferece três quartos, duas casas de banho e um lavabo, todos com as
melhores qualidades e distribui-se por três pisos mais o piso em semi-cave. A casa
tem grandes espaços, com uma superfície de 205 m², um terraço de 18 m², um solário
de 50 m² e um jardim privado de 16 m².

Entramos pelo portão, descobrimos um pequeno jardim privado, ideal para ter a sua
casinha de cachorro por exemplo. Entramos na casa e logo à direita temos a bonita
cozinha totalmente equipada, à esquerda temos uma casa de banho de cortesia, e
depois temos a espaçosa sala de estar/jantar banhada de luz, com o seu maravilhoso
terraço coberto.

Subimos as fabulosas escadas de design e acedemos ao primeiro andar que alberga a
zona nocturna. Temos o quarto principal que tem closet, com roupeiro embutido,
uma ampla casa de banho e uma varanda com vista mar. Continuamos nesse mesmo
piso, e temos dois quartos, ambos com roupeiros embutidos, sendo que um deles
usufrui de varanda com vista serra. Uma casa de banho completa esse andar.

Por fim, o piso superior oferece um solário com vista panorâmica para o mar, com
uma área de 50 m², onde poderá desfrutar das suas festas com amigos ou família,
durante todo o ano!

O piso semi-cave tem uma garagem privada com capacidade para dois carros e uma
arrecadação com acesso privado à casa.

As áreas comuns são maravilhosas, foram projetadas por uma empresa de
paisagismo, é muito agradável e relaxante. Ele também tem uma grande piscina
infinita de designer e uma piscina infantil abaixo. Uma academia e uma área de
parque completam as áreas comuns

lucasfox.pt/go/mlg38896

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Piscina,
Private garage, Ginásio, Luz natural,
Estacionamento, Edifício modernista,
Vistas, Varanda, Sala de jogos,
Permitido animais, Obra nova, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, Churrasco,
Armários empotrados , Àrea chill out,
Ar condicionado, Aquecimento, 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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	Casa de design numa urbanização única e privada, com o melhor estilo de vida, para praticar golfe, fazer caminhadas na praia ou na montanha num ambiente tranquilo em Málaga.

