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REF. MLG28553

895 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 7 Sovrum med 650m² Trädgård till salu i East Málaga, Malaga
Spanien »  Malaga »  East Málaga »  29018

7
Sovrum  

4
Badrum  

577m²
Planlösning  

1.250m²
Totalyta  

100m²
Terrass  

650m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Vacker fristående villa på nästan 600 m² belägen i
Miraflores del Palo, ett idylliskt och lugnt bostadsområde
i Malaga, omgivet av tystnad och lugn.

Familjehus på 577 m² uppdelat i tre våningar som kan nås via huvuddörren,
sekundärdörren eller garaget.

Från huvudentrén går du in och lämnar ett vackert trädgårdsområde till vänster
innan du tar trappan som leder till huset. Till höger om dessa trappor finns ett förråd
på nästan 35 m². Från sekundäringången och garaget, med plats för tre fordon, finns
det tillgång till den stora terrassen, där vi hittar ingången till huset och en 90 m²
pool, samt en grillplats med en täckt yta, plats för tolv människor och en gästtoalett.

Huvudentrén leder till en rymlig hall som fördelar bottenvåningen. Till höger finns ett
sovrum inrett som ett musikrum och till vänster ett vardagsrum med en öppen spis på
nästan 40 m², som fungerar som ett kontor och har ett elegant halvcirkulärt fönster
och utsikt över trädgården. Till höger har vi ett komplett badrum och ett rymligt
sovrum på 18 m².

I den centrala delen av fastigheten tar trappor oss till första våningen. Från baksidan,
till vänster kommer du in i det rymliga och ljusa köket, där vi hittar några trappor som
leder ner till vardagsrumsbaren i bottenvåningen. Köket har också två andra dörrar:
en av dem ansluter till huvudterrassen och den andra med terrassen och grillplatsen.
Från köket har vi också tillgång till det rymliga vardagsrummet med öppen spis.

På första våningen finns fem sovrum som vetter utåt, ett omklädningsrum och ett
badrum. De två största sovrummen, som vardera mäter mer än 15 m², har oberoende
terrasser på 25 m² och 45 m², båda med havsutsikt.

I källaren finns en 60 m² lounge-bar som inkluderar en 15 m² vinkällare, öppen spis,
toalett och separat ingång. Härifrån leder en intern trappa oss till garaget med plats
för tre fordon. Ingången till förrådet är oberoende.

Slutligen har fastighetens utsida en pool och en tomt med havsutsikt på cirka 150 m²,
som kan användas som trädgård eller köksträdgård.

lucasfox.se/go/mlg28553

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Nära internationella skolor, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Bibliotek, Balkong
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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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