
VERKOCHT

REF. MLG18791

899.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer penthouse met 100m² terras te koop in Axarquia, Malaga
Spanje »  Malaga »  Axarquia »  29780

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

168m²
Plattegrond  

268m²
Perceeloppervlakte  

100m²
Terras

+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


OMSCHRIJVING

Stijlvol penthouse appartement met hot tub op het dak te
koop in het centrum van Nerja

Modern, luxe penthouse, onlangs gerenoveerd tot een hoge standaard. Deze
accommodatie bevindt zich aan de Calle de Granada, achter Plaza de España en op
slechts 2 minuten van het beroemde Balcon de Europa en het strand van Calahonda.

Dit unieke pand heeft een lift vanaf de hoofdingang die u naar binnen brengt, evenals
rechtstreeks naar het privédakterras, waardoor het perfect is voor entertainment.

De accommodatie bestaat uit een ruime hal die leidt naar een lichte woonkamer, de
moderne, open en volledig ingerichte keuken beschikt over een stijlvol eiland en net
daarachter een eethoek.

Er zijn drie slaapkamers, de hoofdslaapkamer is groot en heeft een eigen badkamer.
De overige twee slaapkamers delen een familiebadkamer.

Het royale privé-dakterras is de hoofdattractie, omdat het drie verschillende secties
heeft. Eén gebied heeft een groot bubbelbad en een buitendouche, dit leidt
vervolgens tot een ontspanningsruimte met trappen die naar het hoogste punt
leiden, met een spectaculair 360 ° uitzicht op het dorp, de bergen en de zee. Het
dakterras is volledig uitgerust met een keuken en badkamer, zodat u de korte trip
naar beneden bespaart.

Deze echt luxe woning beschikt over centrale verwarming en airconditioning, overal
vloerverwarming, dubbele beglazing en een wasruimte.

lucasfox.co.nl/go/mlg18791

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Terras,
Jacuzzi, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Verwarming, Uitzicht, Gerenoveerd,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Chill out area, Bijkeuken, 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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