
VERKOCHT

REF. MLG25658

399.500 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Axarquia, Malaga
Spanje »  Malaga »  Axarquia »  29712

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

216m²
Plattegrond  

3.283m²
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

Prachtige villa met adembenemend uitzicht op het meer
en de bergen.

Bij het naderen van deze prachtige villa, voelen we een gevoel van kalmte en rust. De
toegang is uitstekend en brengt je naar een panoramisch uitzicht op het meer van
Viñuela, dat gewoon adembenemend is. Het pand ligt op het oosten voor het uitzicht
op het meer en de berg Maroma, maar krijgt de hele dag zon.

De woning staat op een flink perceel van 3.283 vierkante meter met een ruime
bebouwing van 216 vierkante meter. Er zijn twee opritten, de eerste geeft direct
toegang tot een garage onderaan het perceel. De tweede leidt naar de voorkant van
de villa.

De inkomhal brengt ons naar een grote open eet- en woonkamer. Met comfortabele
banken en een grote open haard met ventilator die het hele huis verwarmt. Het
uitzicht vanuit de ramen in de woonkamer neemt je blik over het meer naar de
prachtige bergen.

De keuken is ruim en volledig uitgerust met BOSCH apparatuur. Tegenover de keuken
vanuit de gang komt u gemakkelijk in een prachtige barbecue- en chill-outruimte,
perfect om buiten te dineren.

Aan de andere zijde van het pand bevindt zich een ruime ouderslaapkamer met
ensuite badkamer en inloopkast. De tweede tweepersoonsslaapkamer heeft ook een
ensuite badkamer. De laatste twee tweepersoonsslaapkamers met ingebouwde
kleerkasten delen een derde volledige familiebadkamer met een bad.

Het zwembad is geweldig, vooral als je van entertainment houdt. Het is iets hoger
gelegen en biedt een indrukwekkend uitzicht over het meer en heeft een
verbazingwekkend L-vormig zwembad met rondlopende terrassen die naar
verschillende delen van het terrein leiden. Een volgroeide tuin leidt naar een stuk
vlak land dat kan worden gebruikt door de tuin aan te leggen en uit te breiden,
groenten te planten, een paard te houden of zelfs als kampeerterrein voor gasten.

U kunt naar twee restaurants lopen en de dichtstbijzijnde winkels en voorzieningen
bevinden zich op minder dan 1 km afstand. Het strand en de kustplaats liggen op
slechts 20 minuten rijden en alle belangrijke voorzieningen in Vélez-Málaga liggen op
slechts 15 minuten rijden. Met Malaga en de luchthaven op slechts 44 minuten
afstand.

lucasfox.co.nl/go/mlg25658

Eerste lijn zee, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Prive garage,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Chill out area, Barbecue,
Airconditioning
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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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