
VERKOCHT

REF. MLG19527

685.000 € Landhuis - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Landhuis te koop in Axarquia, Malaga
Spanje »  Malaga »  Axarquia »  29750

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

450m²
Plattegrond  

8.000m²
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

Spectaculaire villa met 4 slaapkamers, een verwarmd
infinity pool en een prachtig uitzicht, te koop in Malaga.

Deze luxe villa is afgewerkt met een zeer hoge standaard. Glazen schuifdeuren lopen
over de hele lengte van het huis en het terras is versierd met smaakvolle meubels en
ornamenten. Het huis is licht en ruim, met een mooie open lay-out van de keuken
naar de eetkamer en de voorkamer met een charmant schuin plafond en houten
balken.

Air-conditioning is ingebouwd en stroomt door het hele huis, waardoor het tijdens de
zomermaanden heerlijk koel blijft. Er is ook een open haard die het huis warm houdt
in de winter.

Op de begane grond heeft u een luxe hoofdslaapkamer met een grote badkamer en
inloopkast, openslaande deuren ook vanaf hier naar het terras aan de voorzijde.

Boven zijn er 2 grote slaapkamers, een studeerkamer en een familiebadkamer. Het is
bijna een op zichzelf staand appartement met een groot balkon dat zich uitstrekt
over de voorkant en de twee slaapkamers die beide openslaande deuren hebben om
het verbazingwekkende panoramische uitzicht op de bergen en de zee te onthullen.

Het belangrijkste verkoopargument van deze fantastische accommodatie is het
verwarmde infinity pool met uitzicht op de zee. De privétuinen hebben automatische
irrigatie en er is een grote boomgaard met olijfbomen. De woning profiteert ook van
zijn eigen bron en twee waterafzettingen van 12.000 nesten elk. De grote garage heeft
genoeg ruimte voor 4 auto's en er is een grote kelder die kan worden omgezet in een
fitnessruimte of verdere accommodatie.

lucasfox.co.nl/go/mlg19527

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Prive garage, Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Waterput, Verwarming, Uitzicht,
Open haard, Inloopkast, Chill out area,
Bijkeuken, 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.
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