
VERKOCHT

REF. MLG24568

410.000 € Landhuis - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Landhuis met 400m² terras te koop in Axarquia, Malaga
Spanje »  Malaga »  Axarquia »  29716

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

333m²
Plattegrond  

16.382m²
Perceeloppervlakte  

400m²
Terras

+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
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https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Geweldige rustieke villa in een prachtige omgeving. Met
een heerlijk zwembad, tennisbaan en stallen.

De Finca heeft een hoofdhuis (begane grond en begane grond, grote woonkamer),
een aparte slaapkamer, stallen met een manege, een tennisbaan en een
dierenverblijf. Daarnaast is er een groot ondergedompeld waterreservoir.

De begane grond van het huis is 187,95 m². Het bestaat uit inkomhal, keuken met
bijkeuken, wasruimte en strijkijzer, eetkamer, woonkamer met open haard, 3
tweepersoonsslaapkamers en 2 badkamers.

Voor en om het huis is een overdekte veranda van circa 400 m² waar zich een
prachtig zwembad bevindt. Onder dit gebied is de speel- en feestruimte, die een
eigen keuken en bar, open haard, kelder en nog een complete badkamer heeft. Het
meet 145,19 m².

In totaal bedraagt het hoofdgebouw, de begane grond en de begane grond
inbegrepen, 333,14 m². Daarnaast is er naast de tennisbaan een gastenverblijf van
25,75 m².

De stal, die zich in het onderste deel van het terrein bevindt, heeft twee grote boxen,
een voor elk paard, een ruimte voor hooibergen en een andere voor de kribbe, waar
de zadels, hoofdstellen en alle andere rijuitrusting worden bewaard. De totale
afmeting is 75,61 m2.

De Finca heeft een totale oppervlakte van 16.382,62 m². Het is volledig omheind, met
slechts één grote dubbele toegangspoort. Het land heeft een Muscat-
druivenwijngaard, de beste druif ter wereld. Daarnaast zijn er vijgenbomen,
granaatappels, dwergmandarijnen, allerlei soorten fruitbomen. Decoratieve
schaduwbomen, bloemen en planten.

Er is ook een kleine biologische tuin waar sla, tomaten, bonen etc. worden geplant.
voor eigen verbruik.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

lucasfox.co.nl/go/mlg24568

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Tennisbaan, Paardrij faciliteiten,
Wijngaarden, Padeltennis baan,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Uitzicht, Open haard, Chill out area,
Berging, 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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