
VERKOCHT

REF. MLG36229

730.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer huis / villa te koop in East Málaga, Malaga
Spanje »  Malaga »  East Málaga »  29018

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

171m²
Plattegrond  

806m²
Perceeloppervlakte

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.co.nl Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje
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OMSCHRIJVING

Huis met vier slaapkamers en een rustige
toeristenvergunning, omringd door rust en natuur.

Bij Lucas Fox presenteren we dit huis gelegen in het lagere middengedeelte van de
prestigieuze urbanisatie Pinares de San Antón, een urbanisatie waar rust hand in
hand gaat met de natuurlijke omgeving eromheen. Daarnaast is de woning
onmerkbaar vanaf de straat, waardoor er veel privacy is. En het heeft ook een
toeristenvergunning.

Vanaf de straat dalen enkele trappen af naar het huis. Bij de entree heeft de hal
rechts een moderne, recent gerenoveerde keuken, met een wasruimte en toegang tot
de woonkamer. Vervolgens gaan we rechtstreeks naar de eetkamer, een ruime en
charmante plek met een open haard.

Door de hele woonkamer loopt een terras op het zuidwesten, waar u kunt genieten
van de rust, de omgeving en de zonsondergang boven Malaga. Vanaf hier bereiken we
een lichte studio met grote raampartijen die ook als slaapkamer gebruikt kan
worden. Deze studio staat in verbinding met een kleine kamer waarnaast een
complete badkamer is en van waaruit u toegang heeft tot de woonkamer of direct
naar de hal, die veel privacy biedt.

Vanuit deze hal dalen we via een trap af naar de verdeler die de drie slaapkamers
verbindt, die dubbel en ruim zijn. Alle drie liggen op het zuidwesten en genieten van
de warme middagzon in Malaga. De badkamer is groot genoeg om in tweeën te
worden gedeeld en zorgt voor meer comfort in huis. Naast de hoofdslaapkamer is er
een kleine sportruimte die kan worden omgebouwd tot een spectaculair privéterras.

Buiten zien we zowel links als rechts terrassen, met een capaciteit van 8-10 personen
elk, en via een trap naar beneden, een grasveld. Vanaf de ingang van de straat
hebben we een tuin aan de linkerkant, gescheiden van het linker terras door een
prachtige rots, dus het geeft het gevoel helemaal geïntegreerd te zijn in de natuur.
Het heeft een onafhankelijke garage en te voet heeft u toegang tot de prestigieuze
Pinares de San Antón Tennis Club.

Dit huis biedt de mogelijkheid om in een prachtige omgeving te wonen tegen een
betaalbare prijs en met het voordeel dat het kan worden verbouwd. Bovendien zult u
tussen de bomen en de stilte van een luxe urbanisatie kunnen leven van waaruit u
alles kunt bereiken.

lucasfox.co.nl/go/mlg36229

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Tuin,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Renovatie object, Open haard, Exterior,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Balkon, Alarm
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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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