Prodej residenční vily, 362 m2, na pozemku 829 m2, Španělsko - Malaga, Pinares
de San Anton

362 m2

Pinares de San Anton, Španělsko

33 562 010 Kč
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Číslo zakázky

N6090

Cena

33 562 010 Kč

Adresa

Pinares de San Anton,
Španělsko

Druh

Domy

Kategorie

Vila

Užitná plocha

362 m2

Počet pokojů

5 a více pokojů

Plocha pozemku

829 m2

Nízkoenergetický

Ne

Energetická náročnost budovy

G - Mimořádně nehospodárná

Zařízení

Částečně

Parkování

Ano

Garáž

Ano

Balkon

Ano

Terasa

Ano

Sklep

Ano

Bazén

Ano

Výtah

Ne

O nemovitosti
Nabízíme k prodeji vilu v andaluském stylu, nacházející se ve španělské Malaze, v žádané rezidenční čtvrti Pinares de San
Antón. Vila se dvěma vstupy je situována na krásném, udržovaném, terasovitém pozemku o rozloze 829 m2. Každý ze vstupů
disponuje vlastní samostatnou garáží a parkovacím místem. Nemovitost je výjimečná díky architektonickému pojetí, které je
doplněné příjemnými dekoracemi, spojujícími moderní prvky s tradičními andaluskými.
V 1. patře se nachází pracovna, prostorný obývací pokoj s otevřenou plně vybavenou kuchyní a jídelnou se vstupem na balkón,
který nabízí nádherné výhledy na Středozemní moře. Na tomto podlaží je i nezávislý hostinský apartmán s kuchyňkou, ložnicí a
en-suite koupelnou. O poschodí výš se nachází dvě ložnice s koupelnou, z nichž každá disponuje svou vlastní prostornou
terasou s pergolou a dechberoucím výhledem. Přízemí vily nabízí dvě velké ložnice s koupelnami, vestavěnou šatnou,
knihovnou a samostatnými terasami s výhledem na moře. Vila je v perfektním stavu, vyzařuje klid a harmonii a nabízí množství
příjemných a romantických zákoutí, jak ve vnitřních prostorách, tak na venkovních a udržovaných terasách s překrásnými
výhledy.
Vila je situována v rezidenční čtvrti luxusních domů, obklopená krásnou přírodou, vzrostlými borovicemi, a přitom pouhé 4 km
od historického centra města. Promenáda leží pouhý 1 km od domu a cesta na letiště zabere 25 minut. V blízkém okolí se
nacházejí obchodní centra, zdravotní střediska, mezinárodní školy a golfová hřiště.
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