
VERKOCHT

REF. MLG24585

460.000 € Landhuis - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer landhuis te koop in Axarquia, Malaga
Spanje »  Malaga »  Axarquia »  29180

6
Slaapkamers  

3
Badkamers  

400m²
Plattegrond  

13.462m²
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

Prachtig op maat gemaakt uniek design pand met een
glazen gevel en een adembenemend panoramisch uitzicht
op de bergen.

Dit adembenemende pand is omgeven door prachtige tuinen vol prachtige bloemen
en fruitbomen, met een oprit met poorten die privacy garandeert om van de
prachtige omgeving te genieten. Er is een overdekte buitenkeuken en een
barbecueplaats in de buurt van de eetzaal die perfect gelegen is op een
schilderachtig terras, met uitzicht op het prachtige panoramische uitzicht op de
bergen. Ideaal om de lange zomeravonden door te brengen.

Je betreedt dit spectaculaire gebouw via twee grote Marokkaanse deuren, die je naar
een binnenplaats brengen, waar je wordt begroet door planten en een waterfontein.
De tweede set houten Moorse deuren leidt u naar een helder verlichte open
ontvangstruimte. De magie van dit huis wordt gecreëerd door de kamerhoge ramen
die het prachtige Spaanse licht in de goed ingedeelde kamers lokken.

Op maat ontworpen, dit huis blinkt uit met de aandacht voor detail en een
hoogwaardige afwerking die varieert van de houten vloeren, interne airconditioning,
unieke indeling en smaakvolle decoratie.

Op de begane grond vindt u ook een bibliotheek, een televisiekamer, een
studeerkamer, een garderobe en een moderne volledig ingerichte keuken. Zowel de
televisiekamer als de studeerkamer zijn eenvoudig om te bouwen tot slaapkamers.

De eerste verdieping is bereikbaar via een uniek ontworpen houten trap. Er zijn nog
drie andere tweepersoonsslaapkamers, nog een grote studeerkamer en een
familiebadkamer. De hoofdslaapkamer heeft een ensuite badkamer en een
inloopkast met ingebouwde kasten, het biedt ook een spectaculair uitzicht vanaf de
glazen dubbele deuren die naar een balkon leiden.

De achterkant van het huis krijgt momenteel een make-over met een nieuw
zwembad en vlonder, wat een waardevolle bijdrage zal leveren aan het woongenot.

lucasfox.co.nl/go/mlg24585

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inloopkast, Inbouwkasten, Chill out area,
Berging, Barbecue, Balkon, Alarm,
Airconditioning, 
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Er is ook een apart appartement met 1 slaapkamer boven de garage en de fundering
om er nog een te bouwen bij het zwembad dat nog niet is voltooid (vanwege de grote
prijsverlaging moet het zwembad voor een snelle verkoop worden voltooid aan de
kosten koper, plannen zijn klaar en het kost 20.000 euro extra). Samen met de vele
veelzijdige kamers in het hoofdgebouw maakt dit deze woning ideaal voor een B&B
of klein boutique hotel.

Het land biedt veel privacy en is slechts een korte rit naar de winkels en het dorp
Riogordo. Ook perfect voor verhuizing of een vakantiehuis.
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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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