REF. MLG34494

1 250 000 € Hus/Villa - Såld

Excellent hus/villa med 8 Sovrum till salu i East Málaga, Malaga
Spanien » Malaga » East Málaga » 29018
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ÖVERBLICK

6-rumsvilla med 2 fristående lägenheter belägna på en
vacker 2 700 m² stor tomt med trädgård till salu i Málaga
Este.
Lucas Fox är glada att kunna erbjuda dig denna underbara villa designad av en
prestigefylld arkitekt på 80-talet, med kubiska former och perfekt integrerad i sin
omgivning. Den byggdes helt med exponerat tegel, vilket ger den en mycket speciell
karaktär.
Trappor från garaget leder till ett separat kontor och bredvid ligger en av de två
lägenheterna, båda med direkt tillgång till utsidan. Lägenheten har ett stort sovrum
med utgång till en terrass som även kommunicerar med vardagsrum, kök och badrum.
Fortsätter du trappan kommer du till huvudbyggnaden, till vänster finns två sovrum
och mellan dem en toalett. Till höger finns tillgång till det rymliga vardagsrummet
med designad öppen spis, i söderläge och med utsikt över havet. Vardagsrummet är
L-format, med den kortaste ytan tillägnad matsalen, med kapacitet för 12 personer
och utsikt mot söder. Från båda rummen når du verandan med utsikt över poolen.

lucasfox.se/go/mlg34494
Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, , Utrustat kök,
Uppvärmning, Säkerhet, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Balkong

Intill vardagsrummet finns det rymliga köket, med utgång till matsalen och utgång till
en tvättstuga som vetter mot en solig uteplats. Till vänster om denna uteplats finns
en annan lägenhet, med liknande egenskaper som den tidigare, och till höger utgång
till grillplatsen i trädgården.
På övervåningen, till höger, finns två sovrum med terrasser, det ena mot norr och det
andra i söderläge. Till vänster finns ytterligare ett sovrum och framför det ett rymligt
badrum med två badkar och två separata handfat. I slutet av korridoren finns det
rymliga master bedroom som har ett eget badrum och en terrass i söderläge med
havsutsikt.
Det som dock är riktigt spektakulärt med denna villa är dess fantastiska uppvuxna
trädgård på 2 700 m², med två imponerande ficus över 40 år gamla, rabatter och en
enorm mångfald av växter. I denna trädgård, i ena änden, fanns en
tvåvåningsbyggnad med 50 m² per våning som skulle färdigställas. Denna struktur
kan utökas, enligt lag, upp till 250 m² och kan användas som ett gästhus eller som ett
evenemangsutrymme.
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Under poolen finns ett rum på nästan 30 m² som användes som spelrum och som för
närvarande inte används. Garaget har plats för två fordon och har ett generöst
förråd, samt ytterligare ett rum som eventuellt gym.
Denna villa är en verklig möjlighet både för storleken på huset och för
konfigurationen av dess underbara trädgård. En villa att reformera för att göra den
drömsk och njuta av Malaga eller hantera den som en investering.
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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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