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Vrijstaande Villa in Alhaurín de la Torre
Referentie: R3931876
Terras: 250m 2

Slaapkamers: 3

Badkamers: 2

Plotgrootte: 8228m 2

Prijs: 1495000 EUR
Bouwgrootte: 245m 2

Alora makelaar | +34 667 323 935 | info@alorarealestate.com

info@alorarealestate.com
+34 667 323 935

Plaats: Alhaurín de la Torre
Prachtige vrijstaande villa te koop in Alhaurin de la Torre
Na het binnenkomen door de electrische schuifpoort, rijd je de 200m
lange oprijlaan op door beide kanten geflankeerd met palmbomen en
oleanders. De boomgaard met ongeveer 100 fruitbomen bevindt zich
links en rechts van de oprijlaan.

Het huis, zuidgericht is gebouwd in 2001 en volledig gerenoveerd
binnenin door de nieuwe eigenaars in 2018. De materialen en
afwerking zijn van zeer hoogstaande kwaliteit.
Op de benedenverdieping bevindt zich een volledig uitgeruste
moderne keuken met toestellen van het merk AEG. Verder heb je een
prachtige ruime woonkamer met grote ramen en veel lichtinval, een
houtcassette die sfeer en warmte uitstraalt tijdens de
wintermaanden. Aan beide kanten van de woonkamer heb je 2 grote
slaapkamers met ensuite badkamer en in de hal een apart
gastentoilet. De bovenverdieping telt 1 slaapkamer met eigen balkon
en prachtig uitzicht over de vallei en boomgaard. Gans het huis is
voorzien van nieuwe airco’s.
Rondom bevinden zich meerdere grote terrassen en overdekte
galerijen met weids uitzicht die uitgeven op het mooie grote
zwembad van 52m2 en leuke bar.
De boomgaard en tuin boven zijn volledig uitgerust met een
automatisch irrigatiesysteem, eigen waterbron en generator. Sinds
kort ook 16 nieuwe zonnepanelen en een groot petanque-veld voor
de liefhebbers. Op het achterterras is er ook nog een sauna
aanwezig.
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Kenmerken:
Ligging

Zonorientatie

Huidige Staat

Landelijk
Dichtbij stad

Zuid

Uitstekend

Zwembad

Klimaatbeheersing

Uitzicht

Privé
Verwarmd

Airconditioning
Warme A/C

Bergen
Landelijk

Koude A/C
Open haard
Extra's
Overdekt terras

Meubilering
Optioneel

Keuken
Volledig ingericht

Tuin
Privé

Beveiliging
Alarmsysteem

Parkeergelegenheid
Overdekt

Fraai aangelegd
Voorzieningen

Categorie

Elektriciteit

Luxe

Inbouwkasten
Privé terras
Sauna
Gasten appartement
Bijkeuken
Ensuite badkamer
Marmeren vloeren
Bar
Dubbele beglazing
Optische vezel

Privé

Drinkwater
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