
VERKOCHT

REF. MLG23995

849.000 € Landhuis - Verkocht
8 Slaapkamer Landhuis te koop in East Málaga, Malaga
Spanje »  Malaga »  East Málaga »  29500

8
Slaapkamers  

6
Badkamers  

484m²
Plattegrond  

25.400m²
Perceeloppervlakte
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OMSCHRIJVING

Landelijk hotel met 3 gebouwen die zijn ingericht als
meerdere gastenverblijven, plus het hoofdgebouw met 4
slaapkamers, 3 badkamers, een open haard, terrassen en
een prachtig uitzicht.

In de vallei van de Guadalhorce, aan de voet van het Alora-kasteel, vinden we dit
landgoed van bijna 25.400 vierkante meter. Na de toegangspoort vinden we een pad
door fruitbomen met oa kersen, frambozen, pruimen, vijgen, amandel- en olijfbomen.
Deze laatste produceren per seizoen 500 liter olie.

Bij aankomst in het hoofdgebied vinden we een grote verharde ruimte omgeven door
vegetatie waar twee gebouwen opvallen: het hoofdgebouw en een ander, waarvan de
constructie is geïnspireerd op een kapel.

Het hoofdgebouw is omgeven door een groot terras waar het prachtige uitzicht op de
vallei opvalt, met verschillende ruimtes om samen te komen, sommige overdekt, met
als hoogtepunt het grote terras waar het zwembad zich bevindt.

Bij binnenkomst in het huis is er een gezellige woonkamer met een enorme open
haard en een grote keuken, gescheiden door de toegangstrap naar de
bovenverdieping. We hebben ook een extra kamer en een badkamer. De gehele
begane grond heeft via de grote dubbele beglazing direct toegang tot het terras.

Op de eerste verdieping bevindt zich de hoofdslaapkamer met eigen badkamer en
een groot terras, evenals nog een badkamer en drie extra slaapkamers, waarvan één
met nog een terras.

Op de begane grond van de kapel vinden we een ruime kamer die de huidige eigenaar
gebruikte als schilderatelier, evenals een fantastische kamer met een grote
bibliotheek voor gasten.

Onder de kapel en met een eigen ingang bevindt zich een pand met een woonkamer,
badkamer, slaapkamer en een prachtig privéterras.

Daarnaast wordt onder de terrassen van het hoofdhuis een tweede gastenverblijf
aangeboden, met een eigen verhard toegangspad, een gezellige woonkamer,
slaapkamer en aparte badkamer.

lucasfox.co.nl/go/mlg23995

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Parkeerplaats, Uitzicht, Open haard,
Exterior, Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Balkon, 
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Het pand beschikt ook over een derde gebouw met twee verdiepingen, verdeeld over
twee extra gastenverblijven met eigen badkamers, waarvan één met een groot terras
en een eigen buitendouche.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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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	Landelijk hotel met 3 gebouwen die zijn ingericht als meerdere gastenverblijven, plus het hoofdgebouw met 4 slaapkamers, 3 badkamers, een open haard, terrassen en een prachtig uitzicht.

