
REF. MLG35249

895 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Axarquia, Malaga
Spanien »  Malaga »  Axarquia »  29793

5
Sovrum  

4
Badrum  

320m²
Planlösning  

401m²
Totalyta

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.se Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Magnifik modern lyxvilla, nybyggd med bästa finish,
imponerande utsikt över Medelhavet, och lyxiga tjänster
på hög nivå som sitt välbefinnande med jacuzzi och bastu.

Denna moderna lyxvilla har imponerande ljus på grund av sin fina utställning och sina
enorma fönster som omger den.

Vi går in i villan på övervåningen, i en stor korridor som leder till 3 sovrum och två
badrum. Vi lyfter fram master bedroom med eget badrum och en privat terrass med
underbar utsikt över Medelhavet.

Vi kommer åt den led-upplysta trappan till bottenvåningen, som har ett
högkvalitativt tyskt kök och en rymlig matsal omgiven av stora fönster som ansluter
till uteserveringen där du kan njuta av perfekta stunder med din familj och gäster.

På terrassen njuter vi av ett avslappningsutrymme med utekök och grill, och
infinitypoolen med simmotor där du kommer att få intrycket av att vara i havet, tack
vare sin magnifika utsikt.

På källarplan hittar vi en kontorsplats eller gym, två sovrum och ett badrum. Njut av
den lyxiga relaxavdelningen med jacuzzi och finsk bastu.

Villan har ledbelysning genomgående och hemautomationsteknik i hela huset, styrd
av bluetooth som gör att du kan njuta av din favoritmusik var som helst i villan,
oavsett om den är inomhus eller utomhus. I kombination med golvvärme och
luftkonditionering njuter vi av en mycket bekväm atmosfär, oavsett om det är
sommar eller vinter.

Denna villa är perfekt att bo för en familj, att ha en bostad eller att investera,
eftersom den har ett turisttillstånd.

lucasfox.se/go/mlg35249

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Spa, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering, ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Turistlicens, Luftkonditionering, Lekrum,
Larm, Inbyggda garderober, Hemmabio,
Grillplats, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Chill out plats
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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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