
VERKOCHT

REF. MIJ6932

875.000 € Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer huis / villa te koop in Mijas, Costa del Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Mijas »  29651

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

636m²
Plattegrond  

1.860m²
Perceeloppervlakte

+34 951 319 994 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Onbevlekte villa te koop op 8 minuten van het strand en
met totale privacy in Mijas.

Deze charmante villa in het dorp Mijas wordt gepresenteerd in uitstekende staat en
biedt een prachtig uitzicht op zee dankzij de oriëntatie op het zuiden en het
zuidwesten.

Antieke deuren, handgemaakt in Cadiz, geven toegang tot de hal die leidt naar een
garderobe en een volledig ingerichte keuken met hoogwaardige afwerking. De
verzonken woonkamer heeft zeer hoge balkenplafonds en een open haard die
karakter en charme toevoegt. Drie dubbele slaapkamers, waaronder de slaapkamer,
bevinden zich op deze verdieping, elk heeft een eigen badkamer en onafhankelijke
toegang tot het terras en de tuin.

Een kenmerkende trap leidt naar het bovenste niveau met een overloop die
momenteel wordt gebruikt als extra woonruimte-kantoor. Er is nog een tweepersoons
slaapkamer met een eigen badkamer op de bovenverdieping.

Buiten een extra gebouw omvat de resterende slaapkamer met een en-suite
badkamer, een bijkeuken, wijnkelder en vooraf geïnstalleerde sauna. De
accommodatie wordt omgeven door uitgestrekte tuinen met fruitbomen en een
prachtig zwembad met terrassen en een spectaculair uitzicht. De accommodatie
wordt omringd door elektrische poorten en biedt volledige privacy. Verdere
opvallende kenmerken zijn onder meer warme en koude airconditioning, een
automatisch irrigatiesysteem in de tuin en dubbele beglazing.

lucasfox.co.nl/go/mij6932

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Dubbel glas, Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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