REF. MLG17787

639 000 € Hus/Villa - Till salu

Hus/villa med 3 Sovrum till salu i East Málaga, Malaga
Spanien » Malaga » East Málaga » 29018

3
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797m²
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Badrum

Planlösning

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.se

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanien
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ÖVERBLICK

Rustik villa med två våningar och 3 sovrum, med utsikt
över havet, trädgården och poolen, till salu i Miraflores
del Palo, Malaga.
Denna fristående villa med havsutsikt har en tomt på 720 m² och byggdes 2001 i
Miraflores del Palo-utvecklingen. Denna utveckling har snabb och bekväm tillgång till
motorvägen och grannskapet är mycket tyst.
Ursprungligen ockuperade huset 145,60 m² fördelat på en våning, med husets
viktigaste rum. Därefter förstorades och byggdes den nedre våningen av liknande
storlek och fördubblades därmed storleken på villan.
Fastigheten har två våningar. Den viktigaste innehåller alla husets viktigaste rum: ett
stort vardagsrum med terrass, ett stort kök med matplats med tillgång till en trevlig
uteplats, två sovrum med dubbelsäng, sovrummet med privat badrum och ett annat
badrum.

lucasfox.se/go/mlg17787
Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Exteriör

På nedre våningen hittar vi ett mycket öppet område som upptar hela det
konstruerade området på golvet i huset. Det är för närvarande designat och förberett
för fritidsändamål och för att hålla evenemang eller möten, med en sittgrupp och en
bar med direkt tillgång till trädgården och poolområdet. Dessutom har detta golv
också en fin utomhusveranda.
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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.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.se

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanien

