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6 Slaapkamer Huis / Villa te koop in East Málaga, Malaga
Spanje » Malaga » East Málaga » 29018
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OMSCHRIJVING

Zeer ruime villa met 6 slaapkamers, met tuin, terras en
zwembad te koop in El Candado, Malaga.
Deze vrijstaande villa met uitzicht op de golfbaan en de zee heeft een terras van 600
m² met terras, overdekte garage, tuinen, zwembad en verschillende fruitbomen. Het
huis is uitgerust met zonnepanelen voor de productie van sanitair warm water.
Een ander voordeel van het huis is de nabijheid van de jachthaven en de sociale club
van El Candado, waar u onder andere kunt sporten zoals golf, zeilen, padel tennis,
tennis en zwemmen. Bovendien hebt u eenvoudig toegang tot tal van services, zoals
scholen en medische centra. Ten slotte is er een snelle verbinding met de snelweg A7, hoewel het ook een stedelijke busdienst heeft die u naar de stad Malaga brengt.

lucasfox.co.nl/go/mlg17784
Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Airconditioning, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Uitzicht,
Volledig uitgeruste keuken, Zonnepanelen

Het huis heeft twee ingangen, elk in een andere straat, en is verdeeld over drie
aflopende verdiepingen. Op de eerste vind je de hoofd woon-eetkamer, de keuken,
een toilet, een grote multifunctionele ruimte en een terras van 37 m². Op de tweede
vinden we 6 slaapkamers, een met een eigen badkamer, een andere extra badkamer
en op de derde verdieping, twee kamers die een ander gebruik kunnen krijgen, als
aanvulling op wat het huis al biedt. Vanaf deze derde verdieping heeft u toegang tot
het zwembad en de tuin.
Als u op zoek bent naar een huis dat onafhankelijkheid biedt, geschikt voor zowel
een groot gezin, en voor iedereen die op zoek is naar een huis op een rustige plek
met een goed uitzicht, dat dient als inspiratie en voldoende ruimte heeft om
artistieke activiteiten uit te voeren, deze villa kan een geweldige kans zijn.
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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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