
REF. MLG38896

670 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 3 Sovrum med 22m² terrass till salu i Axarquia, Malaga
Spanien »  Malaga »  Axarquia »  29730
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ÖVERBLICK

Designhus i en unik och privat urbanisering, med den
bästa livsstilen, för att träna golf, ta promenader på
stranden eller i bergen i en lugn miljö i Malaga.

Om dessa ord är viktiga för dig: design, lyx, kvalitet, otrolig utsikt, 500 meter från
stranden och 300 meter från en golfklubb, är detta ditt framtida hem!

Lucas Fox presenterar EXKLUSIVT detta vackra designhus, i en nybyggd urbanisering
med välskötta gemensamma utrymmen, och olika tjänster. Parhuset erbjuder tre
sovrum, två badrum och en toalett, alla med de bästa kvaliteterna och fördelningen
på tre våningar plus källarplanet. Huset har stora ytor, med en yta på 205 m², en 18 m²
terrass, ett 50 m² solarium och en 16 m² privat trädgård.

Vi går in genom grinden, vi upptäcker en liten privat trädgård, perfekt att ha ditt
hundhus till exempel. Vi går in i huset och direkt till höger har vi det vackra fullt
utrustade köket, till vänster har vi ett gratis badrum, och sedan har vi det rymliga
vardagsrummet / matsalen som badar i ljus, med sin underbara täckta terrass.

Vi går uppför den fantastiska designtrappan och når första våningen som inrymmer
nattområdet. Vi har master bedroom som har ett omklädningsrum, med en inbyggd
garderob, ett stort duschrum och en balkong med havsutsikt. Vi fortsätter på samma
våning, och vi har två sovrum, båda med inbyggda garderober, och ett av dem har en
balkong med utsikt över bergen. Ett badrum fullbordar det golvet.

Slutligen erbjuder övervåningen ett solarium med panoramautsikt över havet, med en
yta på 50 m², där du kan njuta av ditt firande med vänner eller familj, året runt!

Halvkällarvåningen har ett privat garage med plats för två bilar och ett förråd med
privat ingång till huset.

De gemensamma utrymmena är underbara, de designades av ett trädgårdsföretag,
det är mycket trevligt och avkopplande. Den har också en stor designerinfinitypool
och en barnpool nedanför. Ett gym och ett parkområde kompletterar de
gemensamma utrymmena

lucasfox.se/go/mlg38896

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Swimming pool, Gym, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Nybyggd, Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Balkong
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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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