
SÅLD

REF. LFV1500

850 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum med 300m² Trädgård till salu i Alfinach, Valencia
Spanien »  Valencia »  Alfinach »  46530

5
Sovrum  

4
Badrum  

428m²
Planlösning  

1.008m²
Totalyta  

125m²
Terrass  

300m²
Trädgård

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Spektakulär modern design villa, ligger i det lugna
området Alfinach, Valencia.

Beläget i ett område med nya byggnader, ovanpå en kulle, hittar vi denna underbara
moderna villa. Fastigheten är byggd runt trädgården och poolen, med två helt
separata vingar för dag och natt områden. Vid inkomsten hälsas vi av högt i tak och
naturliga trägolv som ger stor värme till hemmet.

Vardagsrummet har mycket högt i tak och stora fönster som gör att vi kan njuta av
Medelhavsljuset. Vi hittar också ett vilobord med havsutsikt, tillgång till
huvudterrassen och ett rymligt kök med många lyxiga detaljer. Sovrummet består av
3 sovrum och 2 badrum och sovrummet, avskilt med trappa och med eget badrum.
Alla rum har direkt tillgång till terrassen och direkt tillgång till poolområdet.

lucasfox.se/go/lfv1500

Trädgård, Terrass, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak,
Uppvärmning, Säkerhet, Renoverad,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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