
REF. MLG37388

549.900 € Huis / Villa - Te koop
5 Slaapkamer huis / villa te koop in Axarquia, Malaga
Spanje »  Malaga »  Axarquia »  29749

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

285m²
Plattegrond  

506m²
Perceeloppervlakte

+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

Zeer mooie familievilla omgeven door een prachtige tuin
met 18 fruitbomen, een groot terras en een
designzwembad in het meest prestigieuze gebied van
Torre del Mar, El Tomillar.

Lucas Fox heeft voor u deze prachtige familievilla van 285 m2 gebouwd op een
perceel van 506 m² voor u geselecteerd.

Zodra u het pand betreedt, valt u onder de charme van de frisheid van de
buitenruimtes, terwijl u zich midden in de stad bevindt.

De talrijke fruitbomen zoals avocadobomen, citroenbomen, sinaasappelbomen of
zelfs olijfbomen geven u het aangename gevoel midden in de natuur te zijn.

U profiteert van een groot terras verdeeld in 3 ruimtes: de patio aan de voorkant van
het huis om 's ochtends koffie te drinken of' s middags af te koelen in de schaduw, de
fantastische Andalusische patio met een overblijfsel van een typische waterput, of
het uitgestrekte terras met groot zwembad, een zwemgedeelte voor kinderen en
volwassenen en de pergola om van te genieten met het gezin of met gasten.

Het huis is gebouwd op drie verdiepingen:

De begane grond is als volgt verdeeld: een ruime woonkamer met open haard, een
grote aparte keuken, een hoofdslaapkamer, een onlangs gerenoveerde badkamer en
een kantoor.

Boven vinden we 3 slaapkamers, een weelderige master suite met badkamer en
ingerichte kleedkamer die ook een eigen toegang heeft tot het grote terras,
vervolgens 2 slaapkamers en een badkamer.

In de kelder ontdekt u een grote woonkamer, toegankelijk van buitenaf, met een
keuken en open haard en een slaapkamer, perfect voor uw winterfeesten met familie
of vrienden.

Het hele huis baadt in het licht dankzij de vele ramen.

Het is ideaal voor een gezin dat dicht bij alle voorzieningen wil zijn, of als een tweede
huis.

lucasfox.co.nl/go/mlg37388

Zwembad, Terras, Prive garage,
Marmeren vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Chill out area, Bijkeuken, Berging, Balkon,
Alarm, 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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