REF. MLG22535

€900,000 Huis / Villa - Te koop

8 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Axarquia, Malaga
Spanje » Malaga » Axarquia » 29749
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322m²

1,393m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje

REF. MLG22535

€900,000 Huis / Villa - Te koop

8 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Axarquia, Malaga
Spanje » Malaga » Axarquia » 29749

8

7

322m²

1,393m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

OMSCHRIJVING

Prachtige villa- en handelsmogelijkheden in Axarquia,
Málaga
Grote villa met een verwarmd privézwembad en een groot terrein.
Deze vrijstaande privévilla met 8 ruime slaapkamers en badkamers met 1 of 2
bedden biedt royale woongedeeltes en terrein, ideaal voor een groot familie- of
vakantiebedrijf.
De villa is verdeeld over twee niveaus en de toegang is via een beveiligde, met een
toetsenbord vergrendelde poort. Via een rustige weg, waar voldoende
parkeergelegenheid is, leiden trappen naar het lagere niveau waar een groot
privézwembad is omgeven door een uitgebreid zonneterras en volgroeide tuinen, met
vijgen-, mango-, guave-, granaatappel-, sinaasappel- en citroenbomen. Ook bevinden
zich op dit niveau 4 van de 8 slaapkamers en de grote recreatieruimte met speeltafel
en extra koelkast en vriezer.

lucasfox.co.nl/go/mlg22535
Zeezicht, Terras, Verwarmd zwembad ,
Zwembad, Prive garage, Airconditioning,
Barbecue, Berging, Bijkeuken, Chill out area

Op de bovenste verdieping bevindt zich het hoofdgebouw met nog 4 slaapkamers
verdeeld over 3 verdiepingen. Er is een grote open woonkamer. Een ruime
woonkamer met Freeview-tv, een volledig uitgeruste moderne keuken en eetruimtes
binnen en buiten. Twee slaapkamers zijn verbonden om een individuele suite te
vormen, met een grote badkamer en een eigen terras.
De villa ligt op een rustige verhoogde locatie, met fantastisch uitzicht op zee en de
bergen. Net buiten de badplaats Torre del Mar, op slechts 5 minuten van het strand
en 45 minuten van Malaga.
De dichtstbijzijnde bars en restaurants bevinden zich in de stad en er is een typisch
Spaans bar / restaurant in Almayate
Het strand ligt op slechts 5 minuten rijden van de villa. Het strand ligt in Torre del
Mar, die de langste promenade van Malaga heeft. Er zijn veel strandbars en
restaurants en de stad is heel typisch Spaans.

Contact ons over deze woning
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje

REF. MLG22535

€900,000 Huis / Villa - Te koop

8 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Axarquia, Malaga
Spanje » Malaga » Axarquia » 29749

8

7

322m²

1,393m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

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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