
REF. VAL5916

1 300 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 400m² Trädgård till salu i Alfinach, Valencia
Spanien »  Valencia »  Alfinach »  46530

4
Sovrum  

3
Badrum  

603m²
Planlösning  

1.000m²
Totalyta  

50m²
Terrass  

400m²
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

Exklusiv villa med 4 sovrum och spelrum med pool och
konsoliderad trädgård i ett mycket lugnt område, till salu
i Alfinach.

På en av de tystaste gatorna i Alfinach hittar vi detta unika hem, dominerat av en
imponerande murad vägg som delar den i två och skiljer dagområdet från
nattområdet.

En bred trappa ger oss tillgång till bottenvåningen, som har en terrass och ett stort
dubbelhöjdsutrymme som upptar området vardagsrum/matsal. Vardagsrummet har
direkt tillgång till terrassen, med underbar utsikt över Valencias skyline och toppad av
poolen och trädgården. Bredvid finns ett stort specialdesignat kök med skafferi och
tvättstuga. ett sovrum och ett komplett badrum kompletterar golvet.

En skiffertrappa med en handsnidad ledstång i trä leder till övervåningen, där det
finns ett vardagsrum inrett som ett biljardrum och bredvid det stora sovrummet, med
ett privat badrum utrustat med jacuzzi och en terrass. privat. Ytterligare ett sovrum
och ett komplett badrum kompletterar denna våning.

Halvkällaren har ett stort garage med kapacitet för mer än tre bilar.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/val5916

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Jacuzzi, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Uppvärmning, Säkerhet, Öppen spis,
Nära internationella skolor, Lekrum, Larm,
Grillplats, Exteriör, Dubbla fönster
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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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