
VERKOCHT

REF. MLG21653

2.360.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 8 Slaapkamer Huis / Villa te koop in East Málaga, Malaga
Spanje »  Malaga »  East Málaga »  29018

8
Slaapkamers  

11
Badkamers  

1.123m²
Plattegrond  

2.972m²
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

Spectaculaire villa op het zuiden met 8 slaapkamers, een
goed onderhouden tuin, onovertroffen uitzicht, solarium
met jacuzzi en een indrukwekkend zwembad, te koop in
Oost-Malaga.

Spectaculaire luxe villa in El Candado, een van de meest exclusieve woonwijken in
Malaga die opvalt door zijn indrukwekkende villa's in een unieke omgeving. Het is
omgeven door een golfbaan en een jachthaven met een prachtig uitzicht op zee, op
slechts 10 minuten van het centrum van Malaga en op slechts 200 meter van het
strand.

De villa staat op een perceel van 2.972 m² waarop we twee woningen vinden.

De hoofdwoning, met een bebouwde oppervlakte van 1.033 m², is verdeeld over vier
grote verdiepingen.

Toegang tot dit huis is via een fantastische hal. Op deze verdieping vinden we twee
woonruimtes, een gebruikt als de belangrijkste leefruimte, met grote ramen en een
open haard, en de andere, als een familie lounge. Bovendien biedt deze verdieping
een kantoor, gastenbadkamer, keuken met eetkamer, een groot terras dat
toegankelijk is via grote ramen en een logeerkamer met badkamer.

De kelderverdieping omvat een grote ruimte voor vergaderingen / feesten met twee
badkamers, keuken en wijnkelder.

Het nachtgedeelte bevindt zich op de eerste verdieping. De grote slaapkamer heeft
een open haard en komt uit op een eigen terras met prachtig uitzicht op zee. Deze
slaapkamer heeft ook een en-suite badkamer met een bubbelbad en een grote
kleedkamer. Er zijn nog 3 slaapkamers met kleedkamers en en-suite badkamers,
woonkamer / fitnessruimte en een dienst slaapkamer met een eigen badkamer.

Ten slotte beschikt het hoofdgebouw over een dakterras met een zwembad, een
jacuzzi en een ontspanningsruimte (sauna, Turks bad, kleedkamers, toilet) en een
prachtig uitzicht op de baai van Malaga.

Alle verdiepingen van het huis zijn verbonden door zowel de klassieke trap als een
lift.

lucasfox.co.nl/go/mlg21653

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Barbecue, Balkon, Alarm,
Airconditioning, 
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Het tuinhuis van 96 m² is verdeeld over twee verdiepingen. Buiten vinden we een
mooie zomerportiek omgeven door een waterval en fontein, met een overdekt
gedeelte. Binnen heeft het huis een woonkamer met keuken en toilet, ideaal voor
bijeenkomsten met vrienden of om te gebruiken als gastenappartement. Op deze
verdieping is er een dakterras met een overdekte ruimte om te ontspannen en een
buitenterras met tuinhuisje en barbecue.

Deze klassieke villa is gebouwd met veel aandacht voor detail en er zijn luxe en
hoogwaardige materialen gebruikt, zoals Carrara en travertijn marmer, Jatoba-hout,
stucwerk muren enz. Bovendien heeft het details zoals het domotica-systeem,
elektrische rolluiken, onafhankelijke warme en koude airconditioning in alle kamers,
veiligheidsglas, zonnepanelen, alarm en lift.

Tot slot maken luxe extra's zoals een gymzaal, spa, drie zwembaden,
parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen, gastenappartement, wijnkelder,
barbecue en houtoven dit allemaal de beste optie als u op zoek bent naar een luxe
woning in de hoofdstad van Malaga.
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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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