
VERKOCHT

REF. MLG19119

334.500 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer huis / villa met 27m² Tuin te koop in East Málaga, Malaga
Spanje »  Malaga »  East Málaga »  29018

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

140m²
Plattegrond  

100m²
Perceeloppervlakte  

16m²
Terras  

27m²
Tuin

+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

Recent gebouwd herenhuis met 4 slaapkamers en
terrassen op het zuiden met panoramisch uitzicht op de
baai van Malaga, te koop in de woongemeenschap
Cerrado de Calderón, Oost-Malaga.

Dit gastvrije huis heeft een aangenaam terras dat leidt naar de hoofdingang. Dit
niveau heeft een moderne woonkamer met een open haard en een grote keuken met
toegang tot de achtertuin. De slaapkamers bevinden zich op de twee bovenste
verdiepingen, die ook een terras en direct uitzicht op zee hebben.

De typologie die wordt gebruikt bij de bouw van dit complex is zeer opvallend, met
huizen die over opeenvolgende hoogten gespreid zijn vanwege de helling van het
land waarop ze zijn gebouwd. Dit huis, aan het hoogste eind, profiteert van de meest
gemakkelijke toegang en het beste uitzicht.

Dit is een uitstekende keuze als u op zoek bent naar een rustig huis in een gebied
waar alleen mensen in de buurt langskomen en waar u kunt genieten van de tijd
buiten op een van de terrassen op het zuiden.

Zonder twijfel is het een unieke kans voor zijn kwaliteit / prijsverhouding.

Neem contact met ons op als u een bezichtiging wilt regelen of meer informatie wilt.

lucasfox.co.nl/go/mlg19119

Zeezicht, Terras, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Uitzicht, Open haard, Chill out area
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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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