
VERKOCHT

REF. MLG17804

695.000 € Huis / Villa - Verkocht
6 Slaapkamer huis / villa te koop in East Málaga, Malaga
Spanje »  Malaga »  East Málaga »  29018

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

370m²
Plattegrond  

800m²
Perceeloppervlakte

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.co.nl Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
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OMSCHRIJVING

Villa met een tuin en zwembad, omgeven door de natuur
in een rustige omgeving, te koop in de exclusieve
woonwijk Pinares de San Antón.

Deze villa, met een bebouwde oppervlakte van 370 m² en gelegen op een perceel van
800 m², is gelegen in het hart van de woonwijk Pinares de San Antón, omgeven door
pijnbomen; een rustige omgeving op slechts een paar minuten van het strand en het
stadscentrum. Het wooncomplex heeft een eigen 24-uurs beveiliging en een
exclusieve paddle & tennis club met een restaurant. Op slechts 5 minuten rijden zijn
er verschillende commerciële gebieden met een verscheidenheid aan diensten,
waaronder restaurants, banken, supermarkten en winkels.

Vanaf deze locatie kan de Paseo Marítimo van Pedregalejo in 10 minuten worden
bereikt, evenals de stranden en winkels. Het historische centrum van Malaga en de
hogesnelheidstreinen liggen op 15 minuten rijden van de accommodatie.

De villa is gebouwd in 1992 en zou baat hebben bij een update. Het is in een klassieke
stijl met witte gevels, overdekte portieken en een Arabisch plafond. De tuin, ongeveer
400 m², omvat een grote verscheidenheid aan volwassen sier- en fruitbomen die het
huis en het zwembad omringen.

Op de begane grond, verdeeld vanuit de gang, vinden we een toilet, een grote
woonkeuken, bijkeuken en directe toegang tot de binnenplaats. Een woonkamer met
een open haard en directe toegang tot de tuin en het zwembad completeren deze
verdieping.

De bovenste verdieping biedt de hoofdslaapkamer met en-suite badkamer en
kleedkamer plus 3 extra slaapkamers, allemaal met ingebouwde kasten en 2
volledige badkamers.

Dit is een perfect familiehuis, goed gelegen in een van de meest exclusieve
woonwijken van Malaga, een rustige omgeving, omringd door bomen en met de beste
nationale en internationale scholen en diensten op slechts 5 minuten rijden.

lucasfox.co.nl/go/mlg17804

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Lift, Wijngaarden,
Marmeren vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Bijkeuken, Berging, Barbecue,
Balkon, 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.

REF. MLG17804

695.000 € Huis / Villa - Verkocht
6 Slaapkamer huis / villa te koop in East Málaga, Malaga
Spanje »  Malaga »  East Málaga »  29018

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

370m²
Plattegrond  

800m²
Perceeloppervlakte

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.co.nl Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl

	Villa met een tuin en zwembad, omgeven door de natuur in een rustige omgeving, te koop in de exclusieve woonwijk Pinares de San Antón.

