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OMSCHRIJVING

Charmante villa op een perceel van meer dan 2.850 m², 2
zwembaden en een boomgaard met fruitbomen op
slechts 700 meter van het Muchavista strand.
Dit prachtige huis met zeer ruime en lichte kamers valt op door zijn prachtige tuin,
zijn grote terrassen en zijn ontspanningsruimtes. Het ligt op slechts 10 minuten lopen
van het Muchavista-strand, met alle voorzieningen eromheen: supermarkten,
restaurants, ziekenhuis, internationale scholen, onder anderen.
Op de begane grond vinden we een grote entree die zou kunnen dienen als tweede
woonkamer / hal. Aan de rechterkant komen we binnen in een zeer lichte woonkamer
met grote ramen die toegang geven tot het terras en vervolgens is er de ruime en
mooie keuken met balkenplafond en een open haard.
Aan de linkerkant van de hal bevindt zich het nachtgedeelte met 4 slaapkamers met
inbouwkasten, waarvan 2 met toegang tot een privéterras, ideaal om te ontbijten. Op
deze verdieping hebben we ook een galerij en 3 badkamers, waarvan er één ensuite
is.
Vanuit de hal gaan we een wenteltrap naar beneden om de begane grond te
bereiken, waarvan de ramen uitkijken op de prachtige tuin. Hier worden we begroet
door een comfortabele woonkamer en een licht kantoor. Een kleine gang aan de
rechterkant biedt een complete badkamer en een zeer grote slaapkamer die plaats
biedt aan 3 bedden. De begane grond heeft ook een ruimte van meer dan 150
vierkante meter die kan worden aangepast aan uw behoeften en kan worden gebruikt
als speelkamer, fitnessruimte, kelder, enz. Momenteel wordt een deel van deze
ruimte gebruikt als gym-sauna en de andere als opslagruimte.
De woonkamer op de begane grond heeft toegang tot een grote veranda met
zomerkeuken, bar en pingpongtafel. Vanaf daar kunt u een mooi steegje volgen met
struiken en banken om de barbecueplek met een houtoven te bereiken, waar u
heerlijke zelfgemaakte pizza's kunt koken.
Dit gebied is omgeven door een grote boomgaard met verschillende bomen:
sinaasappel, citroen, granaatappel, amandel, cactussen en palmen. De gehele tuin
rondom het huis heeft veel natuur en geeft u de indruk te kunnen genieten van uw
eigen privéoase.
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Terras, Tuin, Verwarmd zwembad ,
Zwembad, Spa, Tennisbaan, Gym,
Prive garage, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Wijngaarden,
Parkeerplaats, , Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Berging, Beveiliging,
Bijkeuken, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Open haard, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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Het huis heeft ook een garage voor 2 auto's en heeft een eigen zoutwaterzwembad
van 11 x 6 m, naast een gemeenschappelijke ruimte die wordt gedeeld door 4 andere
villa's, met een groot zwembad van 18 x 10 m en een tennisbaan.
De woning verkeert in zeer goede staat en is direct bewoonbaar. Het heeft een
verzorgde marmeren vloer en alle ramen zijn voorzien van dubbel glas. Er is
airconditioning in de woonkamer en in de 4 slaapkamers op de begane grond.
Al deze kenmerken maken deze villa tot een ideaal huis voor grote gezinnen, of
gewoon voor natuurliefhebbers. Het is ook een interessante kans aangezien er meer
huizen op het perceel kunnen worden gebouwd.
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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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