REF. MLG24552

750.000 € Huis / Villa - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in East Málaga, Malaga
Spanje » Malaga » East Málaga » 29018

4
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387m²

800m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

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

Vrijstaande villa gelegen in El Candado, een van de meest
exclusieve en gewilde woonwijken in Oost-Malaga.
Deze prachtige villa van 209 m² met uitzicht op zee is gebouwd op een perceel van
800 m² in de exclusieve ontwikkeling van El Candado, in het oostelijke deel van
Malaga.
Zodra je het ziet, valt de rustieke en traditionele Andalusische buitenkant op met
stenen muren en houten plafonds, de grote terrassen, het zwembad en de tuin. De
materialen die bij de bouw van het huis zijn gebruikt, zoals de marmeren vloeren, zijn
van de hoogste kwaliteit. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning.
De woning is verdeeld over twee verdiepingen. Als we de lobby op de begane grond
betreden, komen we in een duidelijke open woonkamer met open haard die aansluit
op een verbazingwekkende volledig uitgeruste keuken. Het heeft ook een toilet en
een kantoor.

lucasfox.co.nl/go/mlg24552
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Hoge plafonds,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Barbecue, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Uitzicht,
Volledig uitgeruste keuken

De houten trap in de hal leidt naar de eerste verdieping, die bestaat uit 5 badkamers,
4 slaapkamers en een apart appartement met eigen badkamer.
Daarnaast heeft de villa een groot zwembad met ligstoelen omgeven door ruime
terrassen die perfect zijn om uit te rusten of voor bijeenkomsten met familie en
vrienden.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.
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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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