
SÅLD

REF. MLG17818

1 200 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i East Málaga, Malaga
Spanien »  Malaga »  East Málaga »  29016

5
Sovrum  

7
Badrum  

476m²
Planlösning  

925m²
Totalyta

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.se Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Stor villa med en kombination av klassiska och
andalusiska designdetaljer, hiss, kvalitetsfinisher och
med vacker havsutsikt, till salu belägen i ett exklusivt
bostadsområde i Malaga.

Lyxig villa belägen på en 925 m² stor tomt högt upp i bergen, i omgivningar som
erbjuder en lugn och bekväm miljö.

Husets utformning kännetecknas av en klassisk stil med stora öppna utrymmen och
högt i takhöjd. Fönstren erbjuder rikligt med naturligt ljus, medan de flesta erbjuder
skydd mot direkt exponering för solen, och detta maximerar byggnadens
energieffektivitet.

Tack vare flexibiliteten i sin design och dess 475 m² yta, har huset 5 sovrum och 2
rymliga vardagsrum. Dessutom ger en hiss komfort dig att enkelt röra dig runt de olika
våningarna.

Fantastisk utsikt över havet kan avnjutas från den privata poolen. Villan har också ett
garage med kapacitet för 2 bilar.

Kontakta oss för mer information eller för att boka tid.

lucasfox.se/go/mlg17818

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Hiss, Vingårdar, Parkett, , Parkering,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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