REF. MLG24997

€650,000 Hus/Villa - Såld

Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i East Málaga, Malaga
Spanien » Malaga » East Málaga » 29018

5

4

364m²

1,035m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

SÅLD
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ÖVERBLICK

Exklusiv villa på 364 m² med två lägenheter med
turistlicens till salu, i en naturlig miljö i utkanten av
Malaga.
Detta exklusiva hus på 364 m² byggt på en tomt på 1035 m² är fördelat på tre våningar
och innehåller två privata och fullt utrustade lägenheter.
Vid ingången till huvudhuset hittar vi vardagsrummet med öppen spis och en fin
balkong med utsikt över trädgården och poolen. Dessutom finns det 3 stora, ljusa
sovrum med utsikt över trädgården, två badrum och köket.

lucasfox.se/go/mlg24997

En charmig spiraltrappa leder oss till första våningen som innehåller en fullt utrustad
lägenhet för uthyrning av turist. Den har ett kök med möbler och apparater, ett
vardagsrum med balkong med utsikt över trädgården, ett sovrum och ett privat
badrum.
På bottenvåningen, i nivå med trädgården och poolen, finns en andra fullt utrustad
lägenhet. Den har ett kök utrustat med möbler och apparater, ett vardagsrum med
tillgång till en fin veranda, trädgården och poolen och ett sovrum med eget badrum.
Villan erbjuder också parkering för två bilar, flera rum som kan användas som förråd
och två vackra lusthus för att njuta av den naturliga miljön.
Detta hem är perfekt om du vill bo i kontakt med naturen och njuta av en välskött
trädgård med poolen, alla 10 minuter från staden och stränderna och 20 minuter från
flygplatsen.
Dessutom är det möjligt att hyra en eller båda privata lägenheter i huset med stor
potentiell hyresavkastning.
Kontakta oss för mer information.
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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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