REF. MLG28510

1 690 000 € Hus/Villa - Såld

Hus/villa med 8 Sovrum till salu i East Málaga, Malaga
Spanien » Malaga » East Málaga » 29016

8

6

703m²

1.424m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

SÅLD
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+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.se

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

Underbart hus på 703 m² med 8 sovrum och 6 badrum, en
stor veranda och garage, på en 1424 m² tomt med en
vacker trädgård med pool.
Lucas Fox är glad att presentera denna storslagna villa i det eftertraktade området El
Limonar, några meter från stranden och dess charmiga strandpromenad.
Villan har en yta på 703 m² och ligger på en 1424 m² tomt med en blommig trädgård,
perfekt för att njuta av familjens eftermiddagar under sommaren med den
uppfriskande poolen, samt en stor veranda, perfekt för avkoppling. medan vi
överväger den spektakulära utsikten över Malagabukten.
När vi kommer in i villan befinner vi oss i hallen, som leder oss till resten av rummen.
Till höger hittar vi köket och bredvid det, sovrummet och badrummet. Fortsätt nerför
korridoren kommer vi till det rymliga vardagsrummet, som får mycket naturligt ljus
och drar nytta av utsikten över trädgården. I samma rum finns en stor matsal intill
köket. Vi har ett mysigt vardagsrum med tillgång till terrassen och havsutsikten.

lucasfox.se/go/mlg28510
Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Grillplats, Förråd,
Exteriör, Djur vänligt

Korsar korridoren hittar vi nattområdet som har fyra stora sovrum, ett av dem det
viktigaste med sitt omklädningsrum och eget badrum, samt två andra badrum för att
betjäna resten av sovrummen. Alla är yttre och får rikligt med naturligt ljus.
Bottenvåningen har omvandlats till en oberoende lägenhet med vardagsrum, matsal,
kök och tre sovrum, varav ett är det största.
Huset har också ett garage med plats för två stora fordon.
Om du vill ha ett hem med fantastisk utsikt, några meter från stranden och i Malagas
bästa område, vänligen kontakta oss.
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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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