
VERKOCHT

REF. MLG25312

599.000 € Landhuis - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Landhuis met 27,900m² Tuin te koop in East Málaga,
Malaga
Spanje »  Malaga »  East Málaga »  29593

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

192m²
Plattegrond  

28.164m²
Perceeloppervlakte  

76m²
Terras  

27.900m²
Tuin

+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

Fantastisch huis ontworpen om optimaal te genieten van
het buitengewone uitzicht en het perceel van 28.000 m².

Gelegen in een rustige buurt van El Chorro, vinden we dit huis dat helemaal opnieuw
is ontworpen met een unieke visie. Dit perceel van 3 hectare verwelkomt ons met een
toegangspoort, van waaruit een toegangsweg loopt door honderden olijf-, amandel-
en avocadobomen.

Voordat we het hoofdgebouw bereiken, hebben we twee verschillende ingangen: een
die oorspronkelijk is ontworpen voor groepsyoga-oefeningen en de andere als
parkeerplaats met een capaciteit voor meerdere voertuigen.

Rondom het hoofdgebouw hebben we een groot terras, een zwembad en drie
verschillende ruimtes met meubels en pergola's / parasols om van het
indrukwekkende uitzicht te genieten. We vinden ook een overdekte ruimte met een
jacuzzi, een oefenruimte buiten met gloeilampen voor gebruik 's nachts en een
basketbalveld.

Als mogelijke extra woningen op het perceel hebben we een blokhut en een yurt met
eigen badkamer en keuken. Deze ruimte is oorspronkelijk ontworpen om gasten te
huisvesten.

De hoofdwoning heeft bij de entree een hal met gastentoilet, waarachter de ruime
woon-eetkamer met open keuken en open haard is. Het beschikt ook over
oscillerende terrasramen voor directe toegang tot het grote terras, het zwembad en
de buitenlounge. Als we links van de woonkamer verder gaan, komen we bij een
logeerkamer met een eigen badkamer. Rechts van de woonkamer vinden we toegang
tot een tweede slaapkamer en een grote badkamer, gevolgd door een grote
kleedkamer en de master bedroom. Deze laatste sluit aan op een bovenverdieping
met een eigen terras dat als kantoor kan worden gebruikt. Alle slaapkamers bieden
directe toegang tot het terras.

Het huis heeft een geautomatiseerd irrigatiesysteem, naast de studie en de
vergunningen voor de aanleg van een put die al zijn uitgevoerd.

lucasfox.co.nl/go/mlg25312

Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras, Gym,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk, Open haard,
Inloopkast, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Chill out area, Barbecue,
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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