REF. MLG24552

995 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i East Málaga, Malaga
Spanien » Malaga » East Málaga » 29018
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+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es
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Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanien
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ÖVERBLICK

Fristående villa belägen i El Candado, ett av de mest
exklusiva och eftertraktade bostadsområdena i Östra
Malaga.
Denna magnifika villa på 209 m² med havsutsikt är byggd på en 800 m² stor tomt i
den exklusiva El Candado-utvecklingen, i det östra området i Malaga.
Så fort du ser det skiljer sig det rustika och traditionella andalusiska utsidan ut med
stenväggar och trätak, dess stora terrasser, pool och trädgård. Materialen som
används i byggandet av huset, som marmorgolv, är av högsta kvalitet. Alla rum har
luftkonditionering.
Fastigheten är fördelad på två våningar. När vi går in i bottenvåningen kommer vi in i
ett klart öppet vardagsrum med öppen spis som ansluter till ett fantastiskt fullt
utrustat kök. Den har också en toalett och ett kontor.

lucasfox.se/go/mlg24552
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Högt i tak, Naturligt ljus, Parkering,
Dubbla fönster, Exteriör, Grillplats,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Öppen spis, Utrustat kök, Utsikt,
Walk-in closet

Trätrapporna i hallen leder till första våningen, som består av 5 badrum, 4 sovrum och
en separat lägenhet med eget badrum.
Dessutom har villan en stor pool med solstolar omgiven av rymliga terrasser som är
perfekta för vila eller för möten med familj och vänner.
Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.
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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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