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ÖVERBLICK

Spektakulär 8-sovrum, söderläge villa med en välskött
trädgård, oslagbar utsikt, solarium med jacuzzi och en
imponerande pool, till salu i East Malaga.

Spektakulär lyxvilla i El Candado, ett av de mest exklusiva bostadsområdena i Malaga
som sticker ut för sina imponerande villor i en unik miljö. Det omges av en golfbana
och en marina med fantastisk havsutsikt, bara 10 minuter från Malaga centrum och
bara 200 meter från stranden.

Villan ligger på en tomt på 2 972 m² där vi hittar två fastigheter.

Huvudbostaden, med en byggd yta på 1 033 m², är fördelad på fyra stora våningar.

Tillgång till detta hus är via en fantastisk hall. På denna våning hittar vi två
bostadsområden, en som används som huvudbostadsområde, med stora fönster och
en öppen spis, och den andra som en familjesalong. Dessutom erbjuder denna våning
ett kontor, gästbadrum, kök med matsal, en stor terrass som nås genom stora fönster
och ett gäst sovrum med badrum.

Källarplanet har ett stort rum för möten / firande med två badrum, kök och vinkällare.

Nattområdet ligger på första våningen. Det stora sovrummet har en öppen spis och
vetter mot en privat terrass med fantastisk havsutsikt. Detta sovrum har också ett
badrum med badtunna och ett stort omklädningsrum. Det finns ytterligare tre sovrum
med omklädningsrum och badrum med badrum, vardagsrum / gym och ett service-
sovrum med eget badrum.

Slutligen har huvudfastigheten en takterrass med pool, jacuzzi och relaxavdelning
(bastu, turkiskt bad, omklädningsrum, toalett) och fantastisk utsikt över
Malagabukten.

Alla golv i huset är sammankopplade med både den klassiska trappan och en hiss.

Trädgårdshuset, som mäter 96 m², är fördelat på två våningar. Utanför hittar vi en
vacker sommarveranda omgiven av ett vattenfall och fontän med ett täckt område.
Inuti har huset ett vardagsrum med kök och toalett, perfekt för sammankomster med
vänner eller för att använda som gästlägenhet. På denna våning finns en takterrass
som har ett täckt område att koppla av och en utomhusterrass med lusthus och grill.

lucasfox.se/go/mlg21653

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Jacuzzi, Garagem privada, Gym,
Hiss, Högt i tak, Marmorgolv, Naturligt ljus,
Parkett, Parkering, Balkong, Bibliotek,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utrustat kök, Walk-in closet
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Denna klassiska villa har byggts med noggrann uppmärksamhet på detaljer och lyx-
och kvalitetsmaterial har använts, såsom carrara och travertinmarmor, jatoba-trä,
stuckaturväggar etc. Dessutom har den detaljer som hemsystemet, elektriska
persienner, oberoende varm och kall luftkonditionering i alla rum, säkerhetsglas,
solpaneler, larm och hiss.

Slutligen, lyxutrustning som gym, spa, tre pooler, parkering för flera fordon,
gästlägenhet, vinkällare, grill och vedugn, gör detta till det bästa alternativet om du
letar efter ett lyxhem i huvudstaden Malaga.

REF. MLG21653

€2,360,000 Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 8 Sovrum till salu i East Málaga, Malaga
Spanien »  Malaga »  East Málaga »  29018

8
Sovrum  

11
Badrum  

1,123m²
Byggyta  

2,972m²
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


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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