
RESERVERAD

REF. MLG37743

875 000 € Hus/Villa - Till salu - Reserverad
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ÖVERBLICK

Vacker 4-rumsvilla med underbar havsutsikt till salu i
fantastisk miljö.

Lucas Fox är glada att kunna erbjuda dig denna vackra villa, elegant och charmig, med
oslagbar utsikt över Medelhavet. En villa som kan uppfylla alla dina förväntningar i en
magnifik miljö.

Denna fantastiska bostad är uppdelad i tre våningar, men med halvhöga trappor,
vilket gör det mer tillgängligt, samt rymligt. Dessutom har den exponerade snedtak,
vilket kännetecknar den från utsidan. När vi kommer in hittar vi en elegant
distributör. Till höger finns det ljusa vardagsrum-matsalen i söderläge, med utsikt
över havet. Den har högt i tak som bevarar vindsstrukturen, vilket ger den elegans,
liksom den öppna spisen, och har även tillgång från vardagsrumsdelen till en vacker
veranda. Framför den breda huvuddörren finns köket, fullt av fönster, perfekt
utrustat, mycket mångsidigt och med ett mycket bekvämt utrymme dedikerat till
tvättstugan. Den har även en direkt utgång till bakgården och en ingångsdörr till
matsalen, för att göra allt enklare.

Trappan tar oss till övervåningen, som inrymmer nattområdet. Den erbjuder tre
rymliga och ljusa sovrum, inklusive master bedroom med privat badrum och
söderläge, för att ge det bra ljus. De andra två sovrummen, ett av dem med
havsutsikt, delar badrum.

Från denna våning uppför ytterligare en kort trappa, finns tillgång till ytterligare ett
sovrum, som har en terrass med fantastisk utsikt. Bredvid ligger det charmiga
arbetsrummet öppet mot vardagsrummet under snedtaket, åtskilda av en balustrad.

Och ner till källarplanet finns tillgång till ett stort mellanutrymme på nästan 80 m²,
beläget mellan garaget och huset, som idag delvis används som förråd och garderob
för att byta vinter-sommarkläder, dock det har varit Det skulle kunna ge utgång till
utsidan med några fönster och bygga en gästlägenhet med utsikt, och det skulle ändå
finnas plats för ett förråd.

Och utanför, i norr, finns en avlång uteplats dit man kan ta sin tillflykt om man vill
från sommarvärmen i en sval miljö. Men om det du vill är att kasta dig helt in i den
andalusiska sommaren, finns en pool med havsutsikt i den charmiga trädgården
integrerad i en klippvägg som omger den, alldeles nära verandan, allt redo att njuta
av magnifika solnedgångar över Medelhavet.

lucasfox.se/go/mlg37743

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tjänsteentré,
Solpaneler, Säkerhet, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Bibliotek, Balkong
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Denna villa är en verklig möjlighet för pris och läge.

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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