
VERKOCHT

REF. MLG18810

1.150.000 € Huis / Villa - Verkocht
6 Slaapkamer huis / villa te koop in East Málaga, Malaga
Spanje »  Malaga »  East Málaga »  29018

6
Slaapkamers  

3
Badkamers  

472m²
Plattegrond  

1.560m²
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


OMSCHRIJVING

Exclusief huis met 6 slaapkamers gelegen in de
ontwikkeling van Pinares de San Antón.

Mooie Andalusische stijl villa waarin een gezin kan genieten van een ruim huis,
verdeeld over twee verdiepingen, met een aantrekkelijke tuin die totale privacy
biedt. De grote woonkamer met dubbele hoogte open haard is een ideale ruimte om
een goede tijd te hebben met familie of vrienden. Er is ook een grote woonkeuken,
evenals een bijkeuken en wasruimte. Het huis heeft zes slaapkamers, waarvan twee
met ensuite badkamer en vier met toegang tot de tuin of het terras, en nog een
badkamer. Het huis heeft een lift die de twee verdiepingen verbindt.

Het huis is volledig naar buiten gericht en is gebouwd met hoogwaardige materialen:
de vloeren combineren marmer, kleitegels en houten vloerplanken, de deuren zijn
gemaakt van hoogwaardig hout en het buitenschrijnwerk is gerenoveerd en is
gemaakt van hout met Climalit-glas. Bovendien heeft het verwarming in alle kamers
en zonnepanelen voor zowel warm water als verwarming.

In de bovenste tuin is er een aantrekkelijk klein houten huis dat kan worden gebruikt
als een slaapkamer, een speelkamer of een recreatieruimte, evenals het
zoutwaterzwembad met teakhouten vlonders.

Het heeft een binnengarage voor twee voertuigen en een buitengarage voor twee of
drie voertuigen.

Als u op zoek bent naar een geweldig huis om van te genieten met uw gezin, aarzel
dan niet om dit uitstekende huis te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/mlg18810

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Exterior,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging
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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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