REF. MLG35812

750 000 € Hus/Villa - Till salu

Hus/villa med 6 Sovrum till salu i East Málaga, Malaga
Spanien » Malaga » East Málaga » 29790
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ÖVERBLICK

Vacker villa med stor tomt och fri utsikt till salu i Chilches,
nära all service och med stranden bara ett steg bort.
Lucas Fox är glada att kunna erbjuda dig denna vackra och rymliga villa i andalusisk
stil. Denna ljusa vita villa ligger på en stor gräsbevuxen tomt och erbjuder allt en
familj kan önska sig: rymd, bra orientering och lugn. Även om den behöver en
reformering har den en mycket hög konstruktionskvalitet, särskilt i träet som används
i räcken, paneler och dörrar, som perfekt kan återanvändas. Dessutom bör det
noteras att du kan promenera ner till de berömda stränderna i Chilches.
På bottenvåningen, från hallen och till vänster, ligger vardagsrum-matsalen i
söderläge som är uppdelad i två plan åtskilda av ett träräcke. Med stora fönster och
på hörnet har den öppen spis och direkt tillgång till köket. Mot fronten, uppför fem
trappsteg, ligger köket, som har kontor och skafferi och med tillgång till tvättstuga
och strykrum, förutom matsalen. Till höger om stora hallen, som går upp för några
trappsteg, finns ett gästrum och ett gratis badrum.

lucasfox.se/go/mlg35812
Trädgård, Garagem privada, Naturligt ljus,
Utrustat kök, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm,
I behov av renovering , Grillplats, Förråd,
Exteriör, Balkong

Runt huset i söder och väster finns en vacker och stor veranda som kan användas,
beroende på årstid, för att få en varm eller sval miljö, som man föredrar. Och även om
det inte är några problem att parkera på gatan, på halvkällarplanet, i det västra
området, finns två stora garage, med rejäl plats för tre fordon.
På övervåningen finns fem rymliga, ljusa sovrum, varav två med havsutsikt. De två
som ligger till vänster delar badrum med tillgång från hallen. De andra två
sovrummen som ligger till höger delar ytterligare ett badrum med ingång från vart
och ett av dem och utan tillgång till hallen. Det största sovrummet, det största, ligger
till höger och vetter mot söder, har havsutsikt och har ett eget badrum.
Utanför finns det fantastiska chill-out-området, som vetter mot väster, så att du kan
njuta av de underbara solnedgångarna och solnedgångarna i Malaga. Även om
möblerna inte ingår i denna försäljning, har detta utrymme en bar, kök och grill, samt
en utomhuspergola. I det här hörnet har ägarna designat ett varmt och välkomnande
område där du kan ta emot vänner och njuta av dina bästa stunder i Malaga, en miljö
som är så välkomnande att du inte vill lämna hemmet.
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Detta hus erbjuder ett underbart sätt att leva och njuta och erbjuder dig ett annat
sätt att njuta av livet, på grund av dess inre storlek, dess utbredning och, särskilt, på
grund av de magnifika exteriöra utrymmena, som består för alla smaker och för alla
årstider. år, så att du inte missar någonting, så att du kan koppla av medan blicken
går från gräset till himlen.
Denna villa ligger också i en urbanisering som har en tennisbana och en stor pool,
även om dimensionerna på dess trädgård är mer än tillräckligt för att bygga din egen
pool. Vad Lucas Fox erbjuder dig är inte bara en villa med sann andalusisk charm,
utan ett nytt sätt att leva.
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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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