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495.000 € Landhuis - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer Landhuis te koop in Axarquia, Malaga
Spanje »  Malaga »  Axarquia »  29195

5
Slaapkamers  

7
Badkamers  

607m²
Plattegrond  

1.000m²
Perceeloppervlakte
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OMSCHRIJVING

Grote villa met een op zichzelf staand gastenverblijf en
een uitstekende buitenruimte, te koop in een prachtig
dorp aan de rand van Malaga.

Deze prachtige grote villa, afgewerkt volgens een hoge standaard, ligt aan de rand
van het dorp Comares in het Axarquía-gebergte. Het gebied profiteert van goede
toegang tot de weg en een boeiend uitzicht op de bergen.

Het pand biedt 607 m² woonoppervlak, verdeeld over 3 verdiepingen. Een dubbele
trap leidt van de oprit naar de bovenverdieping, waar de hoofdaccommodatie zich
bevindt. Een hal opent naar de grote open woon-eetkamer, met als hoogtepunt een
cirkelvormige toren met een met de hand geschilderde muurschildering van de
hemel. Grote ramen vullen deze ruimte met natuurlijk licht en er is ook een
houtkachel. In dezelfde ruimte hebben we de ingerichte keuken.

Leidt uit de woonkamer zijn 3 slaapkamers, waaronder de indrukwekkende
slaapkamer met twee en-suite badkamers en kleedkamers. Een van de andere
slaapkamers heeft ook een eigen badkamer. Zowel de slaapkamer als de woonkamer
hebben toegang tot een fantastisch terras, ideaal om te ontspannen en buiten te
eten.

Trappen vanaf het terras bieden toegang tot de benedenverdieping, de thuisbasis van
de garage, een werkplaats, ruimte voor het zonnepaneel verwarmingssysteem,
provisiekast, berging en toegang tot een op zichzelf staand appartement. Dit
appartement bestaat uit een woonkamer, een volledig ingerichte keuken en 2
slaapkamers met een eigen badkamer (de ene met een bad en de andere met een
douche). Elke slaapkamer biedt uitzicht op de vallei en het appartement is voorzien
van airconditioning, dubbele beglazing en geïntegreerde rolluiken voor maximaal
comfort. Het appartement biedt toegang tot een terras en de tuin en er is
onafhankelijke toegang vanaf de oprit.

Een fantastische tuinkamer op de begane grond met een zomerkeuken / bar, een
complete badkamer, bijkeuken en een opslagruimte van 28m² die kan worden
omgebouwd tot een fitnessruimte, een lounge of een extra slaapkamer. Deze lichte
ruimte is ideaal voor entertainment en feesten.

lucasfox.co.nl/go/mlg19498

Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Bijkeuken, Berging, Barbecue, Balkon,
Alarm, Airconditioning
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De natuurstenen terrassen rondom de villa omvatten een verscheidenheid aan
groene planten die schaduw bieden. Vanaf het 8m x 4m zwembad met buitendouche
en ondergrondse pompkamer heeft u een prachtig uitzicht.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit uitzonderlijke huis te koop
in een prachtige natuurlijke omgeving.
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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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