REF. MLG35860

995 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i East Málaga, Malaga
Spanien » Malaga » East Málaga » 29720
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860m²
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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

REF. MLG35860

995 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i East Málaga, Malaga
Spanien » Malaga » East Málaga » 29720

4

4

412m²

860m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

ÖVERBLICK

Stor villa med 4 sovrum och 2 kontor, alla exteriört och i
söderläge, till salu i La Cala del Moral, några minuters
promenad från stranden.
Lucas Fox Málaga är glada att kunna erbjuda dig denna vackra fristående villa
belägen i den pittoreska kommunen La Cala del Moral och några minuters promenad
från stranden.
Denna villa, av hög byggkvalitet, gjordes med hela familjens njutning i åtanke. Från
gatan leder en stentrappa till trädgården i söderläge. Härifrån korsar vi huvudentrén
kommer vi till en ståtlig hall. Till vänster finns två mycket rymliga rum, det ena
används idag som kontor och det andra som gästrum. Längre fram till vänster finns
tillgång till köket som är på nästan 25 m² och inkluderar öppen spis, grill och kontor
samt tvättstuga. Köket ansluter till en uteservering med markis, perfekt som
sommarmatsal. Till höger om huvudentrén ligger det rymliga och ljusa vardagsrummatsalen, i söderläge och med öppen spis och stora fönster med avkopplande utsikt
över trädgården med Medelhavet i bakgrunden. Till höger om trappan finns ett
sovrum med omklädningsrum och eget badrum i österläge och används för
närvarande som master bedroom.

lucasfox.se/go/mlg35860
Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Utsikt, Utrustat kök, Tjänsteentré,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Bibliotek,
Balkong

På övervåningen finns tre sovrum och två badrum, men i verkligheten är ett av
sovrummen ett litet rum med mer än 25 m², i linje med husets storlek. Från denna
våning, där sovrummen ligger, finns tillgång till baksidan av villan där vi hittar poolen
som inkluderar en toalett och grillplatsen som också nås från en av sidorna. Bredvid
poolen finns en fruktträdgård med fruktträd. Och i nedåtgående riktning finns flera
terrasser redo att plantera aromatiska blommor och omsluta villan med utsökta
dofter.
Denna villa har också tre parkeringsplatser, även om det är väldigt enkelt att parkera
utanför eftersom den ligger i en återvändsgränd. Detta är den perfekta villan för en
stor familj som tycker om att ta emot besök och vänner. En möjlighet att njuta av
Malaga livsstil.
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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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