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OMSCHRIJVING

Landgoed met 2 woningen en 8 slaapkamers op een
perceel van 4 hectare met zwembaden en panoramisch
uitzicht te koop in Malaga.
Indrukwekkend landgoed met twee onafhankelijke huizen en een totale bebouwde
oppervlakte van 600 m². Het is gelegen op één perceel van vier hectare, aan de rand
van Malaga, tien minuten van het centrum.
Dit landgoed heeft een hoofdhuis van 400 m² met een indrukwekkend uitzicht over
de stad Malaga en de kust. Vanaf de entree op de begane grond is er toegang tot een
hal die aansluit op de ruime woon-eetkamer met open haard en west oriëntatie, een
grote keuken met terras, een slaapkamer en een badkamer.
Op de eerste verdieping bevindt zich de hoofdslaapkamer met eigen badkamer, drie
slaapkamers met toegang tot een terras met panoramisch uitzicht en een aparte
badkamer. Buiten is er een zwembad en diverse zonnige terrassen.

lucasfox.co.nl/go/mlg23183
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Balkon, Barbecue, Berging, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen, Exterior,
Open haard, Renovatie object, Uitzicht,
Volledig uitgeruste keuken

Het huis is een constructie met een groot architectonisch karakter die doet denken
aan de traditionele Spaanse kastelen. De ruimtelijkheid van alle kamers, het uitzicht
en het licht door het hele huis vallen op.
In het onderste deel van het landgoed bevindt zich een onafhankelijk appartement
met één slaapkamer, evenals een huis in aanbouw met een huis van 200 m² met een
woon-eetkamer, keuken, slaapkamer met eigen badkamer, twee slaapkamers en een
aparte badkamer.
Het is een unieke kans voor diegenen die op het platteland willen wonen in de buurt
van Malaga, op een paar minuten van het centrum en alle diensten van de stad en op
10 minuten van de luchthaven.
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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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