
REF. MLG22537

635.000 € Landhuis - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer landhuis te koop in Axarquia, Malaga
Spanje »  Malaga »  Axarquia »  29710

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

212m²
Plattegrond  

23.000m²
Perceeloppervlakte

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.co.nl Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Charmante vrijstaande villa in het hart van volwassen
olijfgaarden met een prachtig uitzicht op de bergen en
het meer.

Deze accommodatie ligt in een klein gehucht aan de oever van het meer van Vinuela,
op 10 minuten van het kleine stadje Periana en dicht bij een aantal mooie witte
bergdorpjes.

Deze rustieke maar moderne villa is omgeven door mijn volgroeide tuinen met veel
fruitbomen. Het heeft een open indeling die wordt versterkt door het natuurlijke licht
dat door de ramen naar binnen komt.

Er is een grote open woonkeuken met dubbele deuren naar een ruime maar gezellige
voorkamer waar u een open haard kunt vinden.

Er zijn twee slaapkamers, een familiebadkamer en een groot terras op de tweede
verdieping met een prachtig uitzicht op de bergen en het meer.

Een goed gebouwd met spouw geïsoleerde muren, centrale verwarming en
airconditioning. Smaakvol ingericht met veel potentieel.

Een zeer prive woning met goede toegang, geschikt voor verhuizing of als
vakantiehuis.

lucasfox.co.nl/go/mlg22537

Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Parkeerplaats, Verwarming, Open haard,
Chill out area, Barbecue, Balkon,
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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