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€380,000 Pis - En venda - Reservado

Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 84m² terrassa en venda a Los Monasterios
Espanya » València » Los Monasterios » 46500

3

2

149m²

84m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

RESERVADO
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Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Magnífica habitatge de luxe amb terrassa i vistes en un
entorn natural envejable, dins d&#39;una urbanització
exclusiva.
Els Monestirs Residences, una exclusiva promoció d'obra nova, li ofereix elegant
habitatge de luxe de 233 m² i 3 dormitoris en una urbanització tancat i segura amb
zones comunitàries excel·lents, i una ubicació privilegiada en un entorn natural als
peus de serra Calderona. Tot això, sense renunciar a la proximitat a València, amb un
fàcil accés a la ciutat tant per carretera com en transport públic.
L'habitatge, dissenyada pel prestigiós estudi Touza Arquitectes, destaca per la seva
abundant lluminositat, acabats i materials d'una qualitat excepcional i per una
innovadora distribució en la qual es potencia la fusió entre els espais exteriors i
interiors, unint els espais de vida amb el impressionant paisatge de la zona.
Aquest magnífic pis es caracteritza per les seves estades elegants i plens de llum
natural, amb una distribució còmoda i pràctica. L'habitatge disposa d'un confortable
saló-menjador amb grans finestrals i sortida a una terrassa correguda que comunica
amb la resta d'habitacions i ofereix un agradable espai per prendre el sol, gaudir de
la brisa suau i relaxar-se en una zona chill-out. La cuina, molt pràctica, compta amb
electrodomèstics integrats d'alta gamma marca Neff. La zona de nit es compon de 3
meravellosos dormitoris i 2 banys complets.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta impressionant habitatge de
3 dormitoris i terrassa a Els Monestirs.
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Vistes a les muntanyes , Piscina, Terrassa,
Gimnàs, Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Seguretat, Sistema domòtic
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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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