
PREU REBAIXAT

REF. LFV1119

1.590.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Espectacular torre de luxe en venda a La Eliana, a 15km del centre de València,
amb jardí preciós i piscina
Espanya »  València »  La Eliana »  46183

7
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

780m²
Plànol  

1.200m²
Dimensions del terreny  

40m²
Terrassa

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Torre de disseny espaiosa en venda a només 15 km del
centre de València, amb jardí, piscina, sala de jocs i celler

Aquesta fantàstica casa de disseny té uns acabats de gran qualitat. Compta amb una
entrada principal espectacular a doble alçada i un jardí preciós amb oliveres
centenàries.

La planta principal té ben diferenciada la seva zona de dia formada per un rebedor
impressionant i un gran saló-menjador amb sostres de doble alçada i xemeneia. El
saló connecta amb una funcional cuina que ens dóna pas al jardí amb piscina.

La zona de nit de la mateixa planta es desenvolupa a l'ala dreta de la vivenda, el
dormitori principal, amb bany privat i vestidor; tres dormitoris i tres banys.

La primera planta té un despatx obert amb vista sobre el saló, un dormitori i un bany.

A la planta inferior trobareu una zona d'oci excel·lent, amb una sala de jocs, una
cuina amb barbacoa, un bar, un celler i un jacuzzi.

Destacar la gran funcionalitat de l'habitatge per desenvolupar-se les àrees principals
de dia i de nit en una sola planta.

A més, l'habitatge es troba en un carrer molt tranquil al qual només accedeixen els
veïns.

lucasfox.cat/go/lfv1119

Terrassa, Piscina, Jardí, Aparcament
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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