REF. MLG26427

500.000 € Huis / Villa - Verkocht

3 Slaapkamer huis / villa met 25m² terras te koop in East Málaga, Malaga
Spanje » Malaga » East Málaga » 29018
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Geweldig duplex herenhuis met een groot terras. Het
bestaat uit 3 slaapkamers, 2 badkamers en 1 toilet, met
een mooie rustige patio.
We zijn verheugd om dit ongelooflijke duplex herenhuis van 164 m² te presenteren,
gelegen in Cerrado de Calderón, in een privé-ontwikkeling met een zwembad en
tuinen.
Het huis is verdeeld over twee verdiepingen, waarvan de begane grond de
hoofdverdieping is en de eerste verdieping de slaapkamer.
Bij het binnenkomen van het huis vinden we een hal. Vanaf hier zien we links van ons
een moderne keuken die veel natuurlijk licht geniet dankzij de ligging naast een
patio, die ook als wasruimte wordt gebruikt. In dezelfde ruimte is er ook een toilet.
Via een korte gang naast de trap komen we in de grote woonkamer van het huis. Deze
kamer valt op door het natuurlijke licht dat het ontvangt via een groot raam dat
aansluit op een groot terras van ongeveer 23 m². Het terras heeft een ideale chill-out
ruimte om veel tijd buiten door te brengen en te genieten van het heerlijke klimaat
in Malaga.

lucasfox.co.nl/go/mlg26427
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Hoge plafonds, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Exterior, Gerenoveerd, Inbouwkasten,
Inloopkast, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

Via de houten trap komen we op de eerste verdieping. Aan de rechterkant is een
lichte tweepersoonsslaapkamer met ingebouwde kledingkast en daarnaast een
badkamer met ligbad en raam. Vervolgens vinden we een tweepersoonsslaapkamer
met een ingebouwde kledingkast en een raam met uitzicht op de voorgevel van het
huis. Op dezelfde verdieping bevindt zich de hoofdslaapkamer, met een mooie
kleedkamer en een eigen badkamer, beide open in stijl, waardoor er veel ruimte is.
Vanaf hier kunnen we genieten van een prachtig uitzicht over de hele bosrijke
omgeving van Cerrado de Calderón.
Daarnaast beschikt de woning over een eigen parkeerplaats binnen de ontwikkeling.
Er zijn andere gedeelde ruimtes die binnen de community kunnen worden gebruikt.
Geniet samen met uw familie en vrienden van prachtige zonsondergangen vanaf het
terras van dit prachtige huis.
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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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