
REF. VAL7620

1.350.095 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 7 dormitoris amb 10,000m² de jardí en venda a El Saler / Perellonet
Espanya »  València »  El Saler / Perellonet »  46220

7
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

600m²
Plànol  

10.000m²
Dimensions del terreny  

100m²
Terrassa  

10.000m²
Jardí

+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

Àmplia vila amb espais exteriors totalment enjardinats,
amb piscina, pista de tennis i terrasses. Un habitatge de
600 m² situada en un recinte de 10.000 m², situada a gran
altitud al terme de Picassent.

Magnífica vila d'obra nova acabada el 2007, amb un estil clàssic i obert. Compta amb
10.000 m² de parcel·la totalment enjardinada on se situa una piscina central de
forma corbada, una pista de tennis de terra batuda i diferents espais de descans
entre els quals es troben una pèrgola brasilera.

Les construccions existents sumen més de 600 m², que es distribueixen en 2 plantes.
La planta baixa ofereix el dormitori principal amb jacuzzi i les zones de dia com cuina,
menjador, ampli saló connectat amb l'entrada i la terrassa.

La segona planta alberga els dormitoris, distribuïts al voltant d'una magnífica escala
de gran amplitud.

La resta dels espais construïts exteriors es distribueixen al voltant de la parcel·la,
entre els quals es troben: un apartament per al servei, una zona d'aparcament
coberta, una caseta de manteniment i una capella.

La propietat destaca pels seus espais exteriors que han acollit casaments i
esdeveniments multitudinaris per la seva bellesa i naturalitat. La ubicació de gran
altitud li atorga vistes tant al mar com a la muntanya sense estar allunyat de nuclis
urbans com el Picassent, a poca distància amb cotxe del centre de València i de les
principals platges del Saler i Pereyonet.

lucasfox.cat/go/val7620

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Pista de tennis,
Jacuzzi, Garatge privat,
Instal·lacions eqüestres , Sostres alts,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Parc infantil, Llicència turística,
Exterior, Cuina equipada, Barbacoa, Balcó,
Aire condicionat
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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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