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OMSCHRIJVING

Idyllisch landgoed en succesvolle bekroonde
onderneming of grote familie thuis aan de rand van het
Axarquia-gebergte.

Idyllisch landgoed en succesvolle bekroonde onderneming met boeiende uitzichten
te koop in de regio van La Axarquia, provincie Malaga. Het domein van 10 hectare (3,5
ha.) Ligt op een eigen heuveltop op ca. 20 km. 550 m. hoogte en kijkt uit over het
natuurreservaat Sierra Tejeda, met de hoogste top van de provincie Malaga en de
Middellandse zee. Het landgoed bestaat uit twee onafhankelijke, volledig prive-luxe
woningen met hun eigen zwembaden en meerdere chill-out ruimtes, gelegen in
prachtig aangelegde tuinen met boomgaarden een wijngaard en olijf-en
amandelboomgaarden.

Het eerste huis 'Cortijo Carligto' is een gerenoveerde boerderij die al meer dan 150
jaar oud is. Het is sympathiek aan zijn rustieke Andalusische oorsprong en slaagt er
toch in een elegant, modern gevoel te bereiken dat licht en ruim is. El Carligto
beschikt over vier slaapkamers. Twee van de slaapkamers zijn en-suite; de
hoofdslaapkamer is verbonden met de badkamer via een korte gebogen gang en
biedt een uniek hamam-stijlbad, balkonterras en buitendouche. Er is ook een aparte
familiebadkamer en een extra badkamer voor gasten.

Het zwembad is eenvoudigweg verleidelijk: er is een aangrenzende zomerkeuken in
de schaduw van een oude eucalyptusboom. Het adembenemende uitzicht vanaf het
terras bij het zwembad biedt een "top van de wereld" sensatie. Niets minder dan
spectaculair; Verwonder je dat het land schijnbaar voor je wegvalt in de vallei en
naar buiten stroomt om de Middellandse Zee te ontmoeten.

Het tweede huis 'The Hunting Lodge' is een modern pand met een bebouwde
oppervlakte van 300m². Deze prachtige woning heeft drie slaapkamers, allemaal een
eigen badkamer en een gastenbadkamer. Afgelegen Boheemse terrassen en
kruidentuinen omringen het pand en brengen u naar het hoogste en meest
fantastische uitzichtpunt bij het verwarmde zwembad.

lucasfox.co.nl/go/mlg18613

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Wijngaarden, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Gerenoveerd, Chill out area, Barbecue,
Airconditioning, 
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De Cortijo wordt momenteel gerund als een luxe, vakantiewoning die vele malen is
vertoond in Conde Nast Traveller en bekroond met "Beste landelijke ontsnapping in
Spanje", Gold List 2019. "Er is een volledig team van toegewijde medewerkers en
dienstverleners die kunnen doorgaan om nieuwe eigenaren te dienen, bijvoorbeeld
een beheerder en conciërge, tuinman en onderhoudspersoon, huishoudsters,
chauffeurs en privékoks. Als de nieuwe eigenaar de verhuuractiviteiten van een of
beide huizen wilde voortzetten op het landgoed zou het de jaarlijkse
onderhoudskosten dekken en een jaarlijks inkomen opleveren.

Neem contact met ons op voor meer informatie.
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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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