REF. MLG22344

759.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd

5 Slaapkamer huis / villa met 300m² Tuin te koop in Axarquia, Malaga
Spanje » Malaga » Axarquia » 29720
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IN PRIJS VERLAAGD

Contact ons over deze woning
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje
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OMSCHRIJVING

Prachtige villa te koop in La Cala del Moral, met
spectaculair uitzicht op zee, een grote tuin, garage voor 3
wagens, volledig uitgeruste keuken, 5 slaapkamers en 3
badkamers.
Prachtige villa gebouwd op een perceel van 836 m² met prachtig uitzicht op de zee en
La Cala del Moral. Het ligt op 10 minuten van het centrum van Malaga en op 20
minuten van de luchthaven.
De villa is zeer goed onderhouden. Het heeft een bebouwde oppervlakte van 250 m²
gebouwd op twee niveaus met vijf slaapkamers (met twee ensuite badkamers), een
mooie woonkamer en een volledig uitgeruste keuken met een ruimte om te eten. De
vijfde slaapkamer is gescheiden en bevindt zich boven de garage voor drie auto's.

lucasfox.co.nl/go/mlg22344
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Tuin,
Zwembad, Prive garage, Parkeerplaats,
Barbecue, Berging, Bijkeuken,
Chill out area, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Open haard, Uitzicht,
Volledig uitgeruste keuken

De villa is omgeven door een tuin van 300 m² met een privézwembad. Het heeft
zuidoosten en zuidwesten blootstelling om de hele dag van zon te genieten.
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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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