PACHA INMO SERVICES
+34 667711500
pachainmoservices@gmail.com

Ref.: 2003093-V

Xalet en venda a Capellanía (Alhaurín de la Torre)

Descripció
Ref. 2003093-V en venda magnífic xalet aparellat amb piscina privada a Capellanía, una de les
millors zones de Alhaurín de la torre. A prop de comerços, escoles, parades d'autobús, zona
esportiva, parcs infantils. La casa que consta de 225 m2 està dividida en 3 plantes. La primera
planta compta amb un lobby, una àmplia i moderna cuina independent totalment equipada
amb electrodomèstics d'última... Una àmplia i lluminosa sala d'estar amb grans finestrals i
terrassa integrada al saló-menjador amb terra de parquet i una bonica xemeneia que li
donaran calidesa i comoditat a la casa. A la planta superior 3 dormitoris, el dormitori
principal amb bany en Suite recentment reformat, vestidor amb tot tipus de detalls i porta
de vidre doble armari. Dos dormitoris dobles amb armaris encastats i un ampli bany amb
banyera. Aire condicionat en sala d'estar i dormitoris. El soterrani comunica amb la casa per
una escala, però té una entrada independent des de l'exterior a través de la pèrgola de fusta,
es distribueix amb dos dormitoris separats, un bany amb llum natural i un gran salómenjador. Magnífiques qualitats, terres de marbre i parquet, porta blindada, calefacció i
aigua calenta per gas natural. L'exterior compta amb una agradable piscina d'aigua salada,…
pèrgola de fusta i un traster/safareig. 10 min. de la carretera que connecta amb el parc
tecnològic i amb Màlaga i les seves platges i camps de golf de la Costa del sol.

Característiques
General

Equip

Pariada
3 Plantes
Saló
Cuina independent
5 Dormitoris
4 Banys
5 Armaris
Rentador
Piscina
Amb Jardins

Situació

Llar de foc
Electrodomèstics
Climatitzador d’Aire

Urbanizaciò
A Àrea Urbana

Qualitats
Sòl de Marbre

Seguretat
Porta blindada

Superfícies
Sup. Construïda: 225 m2

Estat
Excel·lent Conservació

Preu

340.000 €

1,511 €/m2 (Construïda)

Qualificació energètica
En tràmit

Situació i Entorn

Contacte
PACHA INMO SERVICES

+34 667 711 500
pachainmoservices@gmail.com
Calle Sierra de las Nieves, 5, Urb San Francisco. 29130, Alhaurín de la Torre (Málaga)
www.pachainmoservices.com

