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Montes de Malaga Real Estate heeft
dorpshuizen, finca's, villa's, bed &
breakfasts en andere Spaanse huizen te
koop
in
Antequera,
Almogia,
Colmenar,
Comares,
Riogordo,
Casabermeja en elders in de Axarquia,
Malaga, Costa del Sol, binnenland van
Andalusië.
Voor alle vragen over onze makelaardij
kun je contact met ons opnemen via de
adresgegevens op de achterkant van
deze brochure.
Of je nu overweegt je huis te verkopen,
op zoek bent naar een nieuw huis of
gewoon wat meer informatie wilt,
neem gerust contact met ons.

Montes de Malaga Real Estate S.L.
Calle Virgen de la Candelaria s/n
E-29170 Colmenar (Málaga), Spanje
T: +34 902 887 097 - F: +34 902 887 297
W: www.MontesDeMalaga.com
E: star@montesdemalaga.com

Gunstig gelegen villa met
schitterend uitzicht over
natuurpark nabij Colmenar

Deze prachtige villa is zeer gunstig gelegen met schitterend
uitzicht over de Montes de Malaga. De indeling van de woning
is verrassend, maar wel praktisch. Er is een aparte bergruimte en
buiten in de tuin staat een stenen gereedschapshuisje. Het is
mogelijk een deel van de woning te verhuren of er iemand te
laten wonen die je niet kunt missen. Het huis heeft namelijk
twee woonkamers die allebeide vanuit de keuken te bereiken
zijn. Deze woning is klaar voor gebruik en zeer goed
onderhouden. Een kwestie van inrichten dus.
Er staan in de directe omgeving van dit huis enkele buurhuizen
en daarmee is alleen zijn in deze woning totaal geen probleem.
De woning heeft telefoon en internetconnectie is mogelijk. Het
dorp Colmenar ligt op 4 minuten rijden en de snelweg op 5
minuten. Daarmee ligt de weg naar de kust of de binnenlanden
van Andalusië totaal open.
Colmenar wordt ook wel de hoofdstad van de Montes de Malaga
genoemd. Dit natuurpark wordt doorkruist door een asfaltweg
die je zeker een keer gereden moet hebben, en heel veel bijna
vlakke zandpaden, ideaal om te fietsen en te wandelen.
Bijzonder mooi en je krijgt een uitstekende indruk van de
omgeving hier.

Gunstig gelegen villa met schitterend uitzicht over natuurpark nabij
Colmenar
Colmenar - 3 slaapkamers - 3 badkamers - 200 m2 bebouwd - 3.700 m2 grond - Verkocht

