
VERKOCHT

REF. MLG20524

350.000 € Landhuis - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Landhuis te koop in Axarquia, Malaga
Spanje »  Malaga »  Axarquia »  29713

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

287m²
Plattegrond  

1.707m²
Perceeloppervlakte

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.co.nl Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Uitstekend landhuis met 3 slaapkamers te koop in
Malaga, met een charmante, rustieke uitstraling, een
zwembad en een prachtig uitzicht.

Dit prachtige landhuis ligt in het slaperige gehucht Venta Baja, in het hart van het
Axarquia-gebergte, dicht bij het meer van Vinuela en op 20 minuten van het strand.
Het huis is gemakkelijk te bereiken en ligt op 5 minuten rijden van de plaatselijke
winkels en restaurants. In de omgeving zijn er ook openbaar vervoer en goede lokale
scholen.

Het huis kijkt uit over het natuurreservaat Sierra Tejeda, met de hoogste piek in de
provincie Malaga. Dit is te zien aan de verschillende terrassen en chillout-ruimtes die
zich rondom het huis, de tuinen en het privézwembad bevinden. De hal leidt naar de
eerste van twee verdiepingen en de eerste van twee salons die open is, met een
eethoek. De kamer is gevuld met natuurlijk licht en dubbele deuren openen naar een
groot terras dat perfect is om buiten te dineren of gewoon te ontspannen en te
genieten van het spectaculaire uitzicht.

De volledig uitgeruste keuken heeft een rustieke uitstraling die door het hele huis
wordt nagebootst met eclectisch meubilair en designkenmerken die bijdragen aan de
rustieke sfeer. Ook op deze verdieping hebben we een gastentoilet en een grote
slaapkamer met inbouwkasten en een grote ensuite badkamer.

Beneden vinden we nog een ruime ontvangstruimte met een
tweepersoonsslaapkamer / studeerkamer die toegankelijk is via een boog. Ook een
familie badkamer en een aparte slaapkamer zijn hier te vinden.

De ontvangstruimte en de slaapkamer hebben openslaande deuren naar een ander
ruim terras dat op hetzelfde niveau ligt als het zwembad.

Het huis profiteert ook van een eigen wijnkelder die bij het zwembad ligt. Het huis is
gebouwd volgens een hoge standaard doordacht met een mooie lay-out die mooi
stroomt waardoor een gastvrije sfeer ontstaat; perfect voor een gezin of stel.

lucasfox.co.nl/go/mlg20524

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Dubbel glas, Chill out area,
Barbecue, Balkon
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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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