REF. MLG35036

1 295 000 € Hus/Villa - Till salu

Hus/villa med 7 Sovrum till salu i Axarquia, Malaga
Spanien » Malaga » Axarquia » 29788

7

5

460m²

2.800m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.se

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

Denna magnifika villa ligger i det exklusiva området
Cortijo San Rafael, 5 minuter från de underbara
stränderna i Nerja och den berömda vita staden Frigiliana.
Den här fastigheten har en vacker tomt på 2 800 m² som ger exklusiv avskildhet till
denna villa och dess invånare.
Vi går in på bottenvåningen och så fort vi kommer in finner vi ett majestätiskt
vardagsrum, med ett öppet och utrustat kök, en matsal och en stor lounge. Genom
detta område når vi även den underbara terrassen med utsikt över poolen, jacuzzin
och trädgården.
När vi går upp till övervåningen hittar vi ett master bedroom med eget badrum,
klädkammare och en privat terrass med havsutsikt.
Vi har ett andra sovrum med eget badrum och en klädkammare.

lucasfox.se/go/mlg35036
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård, Jacuzzi,
Garagem privada, Parkering, Balkong,
Brunn, Chill out plats, Exteriör, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Uppvärmning,
Utrustat kök, Utsikt, Walk-in closet

På källarvåningen njuter vi av ett rum med eget badrum och ett andra stort
vardagsrum med ett öppet kök och tillgång till poolen/jacuzzin och trädgården.
Den vackra trädgården ger tillgång till en privat lägenhet med två sovrum och ett
badrum.
Denna fastighet har en giltig turistlicens med intressant inkomst. Det är perfekt för en
familj eller för ett semesterboende och 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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malaga@lucasfox.es
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