
REF. VAL8640

1.200.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / Vil·la de 4 dormitoris amb 2,500m² de jardí en venda a El Bosque / Chiva
Espanya »  València »  El Bosque / Chiva »  46370

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

450m²
Plànol  

3.019m²
Dimensions del terreny  

70m²
Terrassa  

2.500m²
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
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DESCRIPCIÓ

Casa mediterrània de 4 dormitoris i 4 cambres de bany
amb un jardí gran amb piscina en venda a El Bosc, a prop
del club de golf.

Aquesta magnífica casa tradicional amb vista sobre el camp de golf i gaudeix d'un
jardí de 2.500 m² amb piscina. El jardí es presenta ben cuidat, ia l'estiu ofereix una
gran varietat de rosers i altres plantes. També té diferents zones per relaxar-se.

La casa es distribueix en 2 plantes. A la planta baixa disposa del saló, amb sostres
alts, bigues de fusta i precioses vistes al jardí. Des del saló s'accedeix al menjador ia
la cuina equipada i recentment renovada, amb sortida a la terrassa i accés al
despatx, gimnàs i celler.

Al davant del gimnàs i el celler, a l'altre costat d'un pati, hi ha la sala d'oci, el safareig
i 2 estades que actualment es destinen a emmagatzematge, però tenen el potencial
per utilitzar-se com dormitoris, segons convingui. Al costat d'aquestes habitacions hi
ha un bany complet addicional amb sauna i sortida a la terrassa.

A la planta superior hi trobem 3 dormitoris dobles, tots amb els seus propis banys
privats. El principal també té un gran vestidor i una terrassa amb vista sobre el jardí.
Hi ha espai suficient per crear un altre dormitori i bany, si així ho desitja el nou
propietari.

Aquesta casa seria perfecte per a famílies amb fills o per a jubilats que vulguin estar
a prop de la natura, gràcies al seu jardí ampli i amb molta privacitat i excel·lents
instal·lacions. També seria ideal per a lloguers turístics o esdeveniments.

lucasfox.cat/go/val8640

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Gimnàs, Sostres alts, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Seguretat,
Safareig, Llar de foc, Exterior,
Cuina equipada, Biblioteca, Barbacoa,
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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