
REF 24730 VRIJSTAANDE VILLA 349.950 €
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www.villasfox.com Ref 24730 Beschrijving

* 15 minuten rijden naar het strand * 2 luchthavens binnen 45 minuten rijden * Inbraakalarm * Centrale verwarming met
radiatoren * Directe vermelding met villa's Fox * Fruitbomen * Garage * Tuin * Geweldig uitzicht * Verwarming *

Landschapsarchitectuur * Nabij golfbanen * Off-road parking voor 2 auto's * Open keuken * Zwembad (privé) * Schuur *
Solarium (privé) * Terras * Gestoffeerd * Open haard 

Het pand is onlangs gerenoveerd en biedt een open woonkamer met veel natuurlijk licht. Drie grote glazen openslaande deuren leiden naar volwassen
tuin met fruitbomen en palmen. De villa heeft een zwembad van 8 x 4m2 en is uitstekend gelegen in een rustig deel van het dorp op een groot privé

hoekperceel met uitzicht op de bergen. Alle vloeren door het hele gebouw zijn betegeld in een wit en grijs marmer design. Er is overal interne en
externe functieverlichting.

De keuken is open en afgewerkt in wit glanzend timmerwerk met zwart granieten werkblad en is volledig uitgerust met ingebouwde oven, kookplaat,
magnetron en vaatwasser. Een grote slaapkamer met eigen badkamer bevindt zich op de begane grond, er is ook een apart toilet. Eerste verdieping
niveau toegang is beschikbaar voor het solarium. Er zijn twee slaapkamers op de eerste verdieping waarvan een grote openslaande deuren naar een

Juliet-balkon en er is een familiebadkamer.

De badkamers zijn afgewerkt met een hoge kwaliteit met hoogglans witte kasten, stijlvolle armaturen, spiegels, verlichting naar beneden, douches met
zwart kristal en regendouches. Door het hele gebouw zijn centrale verwarming radiatoren naar alle kamers, bediend door een gas-combiketel die ook

warm water levert. De woonkamer heeft een open haard in een marmeren omlijsting.

A quality 24 hour monitored security alarm is installed with external camera view and control by mobile phone. There is an entrance area video system
with electronic gate access control. The property is located in Torrestrella Las Comunicaciónes, a tranquil village with high value individually designed

villas, known as the Beverly Hills of the surrounding area.
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Villasmaría/Torresterlla is an exclusive residential area of 158 luxury villas constructed in 2000-2002, located on the edge of the Sierra Escalona
protected pine forest, and just a couple of kilometres from the town centre of San Miguel itself. The closest watering holes are Phoenix Nights bar-

restaurant, Pimientos restaurant and Alingui restaurant (located in the mock castle that is the closest you will get to the Alhambra without having to visit
Granada!) The area is popular with golfers, cyclists, holidaymakers and all-year-round residents, but Villasmaría itself is a tranquil place, where you can
enjoy the beauty of nature (you can walk for miles in the unspoilt pine forest with amazing views, and the area is a haven for wildlife). When you fancy
a trip to the coast, there are plenty of beaches to choose from, but one of the closest is Mil Palmeras which is only a 15 minute drive via a country road
through gorgeous scenery and between Campoamor and Las Colinas golf courses. Mil Palmeras beach is one of our favourite places, with plenty of great
restaurants, and has recently been listed as amongst the 10 best beaches in the whole of Spain by a national newspaper! This fantastic home is just one

of many apartments, townhouses and villas offered for sale by Villas Fox,

The information above is provided for guidance only and we cannot be held responsible for any errors.


