REF. MLG25694

790.000 € Huis / Villa - Verkocht

5 Slaapkamer huis / villa te koop in East Málaga, Malaga
Spanje » Malaga » East Málaga » 29018
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OMSCHRIJVING

Huis van 350 m² gelegen op een perceel van 1.300 m² in
Pinares de San Antón. Het heeft een zwembad en garage
voor 2 auto&#39;s.
Dit prachtige vrijstaande huis is gelegen in Pinares de San Antón, een van de meest
gewilde woonwijken in Oost-Malaga.
Buiten het huis, op het grote perceel van 1.300 m², kunnen we genieten van grote
aangelegde en beboste gebieden die praktisch samensmelten met de natuur. We
kunnen ook een geweldig zwembad vinden om met het gezin van de zomermiddagen
te genieten.
Als we naar binnen gaan, vinden we op de begane grond een gang die naar de
woonkamer, de ronde eetkamer en de aangrenzende keuken leidt. De keuken heeft
een vierkante en functionele indeling. Op deze verdieping hebben we ook de
hoofdslaapkamer met een eigen badkamer en inbouwkasten, nog eens drie
slaapkamers met hun respectievelijke ingebouwde kasten, nog een complete
badkamer en een toilet.

lucasfox.co.nl/go/mlg25694
Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Uitzicht, Open haard, Exterior,
Diervriendelijk

Op de begane grond van het huis is er een grote werkkamer met capaciteit voor een
bibliotheek en aparte toegang tot de tuin, waar zich het zwembad en een achterporch
met een houtschuur bevinden.
Verder bevat de woning een apart appartement met eigen keuken, slaapkamer,
badkamer en bergruimte.
De garage biedt plaats aan twee auto's.
Bent u op zoek naar een huis met prachtig uitzicht op zee midden in een gebied
omgeven door natuur en rust, dan is dit uw kans.
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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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