
VENUT/UDA

REF. VAL9718

900.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 6 dormitoris en venda a Monte Picayo, València
Espanya »  València »  Monte Picayo »  46530

6
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6
Cambres de bany  

1,200m²
Edificats  

4,099m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Àmplia vila de 6 dormitoris amb jardí, piscina, gimnàs,
sauna i increïbles vistes a Sagunt, València, el mar
Mediterrani i les muntanyes.

Impressionant vila de luxe ideal per a una família que vulgui viure en un lloc on es
pugui gaudir al màxim de total privacitat i confort. Es troba en una ubicació molt
reservada, a la urbanització privada de Muntanya Picayo, allunyada dels veïns i amb
orientació al mar, vorejant el paisatge natural de les muntanyes.

Muntanya Picayo és una urbanització privada exclusiva amb vigilància privada durant
24 hores els 7 dies de la setmana, amb tan sols una entrada privada. Està situada al
vessant amb fantàstiques vistes a Sagunt, València i la costa, des d'on es pot gaudir
del privilegiat entorn natural de Serra Calderona i el mar Mediterrani. A tan sols pocs
minuts de distància d'una gran varietat de restaurants i tot tipus de serveis, incloent
un centre mèdic, el Caxton College, un dels millors col·legis britànics ia 5 minuts de
Puçol. Està molt a prop de camps de golf, instal·lacions eqüestres i molt més.

La vila està construïda amb materials d'alta qualitat amb uns interiors d'estil
colonial. Es condiciona en 4 plantes, cadascuna amb el seu propi ús.

L'entrada a l'habitatge es troba a la planta superior, on se situa un rebedor que porta
a una biblioteca amb despatx. En aquest espai hi ha apartaments independents amb
cuina, un dormitori de grans dimensions i una zona per al servei. Aquesta part de la
casa podria destinar-se a convidats o al servei.

La planta de sota disposa d'una zona de dia composta per un gran saló, un luxós
menjador i una sala d'estar amb llar de foc, a més de sala de cinema, sala de jocs i
billar amb piano. També disposa d'una elegant cuina, bany de cortesia, gran terrassa
d'estiu amb una font i una zona d'estar exterior, tot amb excel·lents vistes.

La planta inferior alberga la zona de nit amb 5 dormitoris únics molt amplis, cada un
amb armaris i grans banys. Un d'aquests correspon al dormitori principal, amb una
cambra de bany impressionant de marbre de Macael i una lluerna, magnífiques vistes
des del llit, zona de lectura i d'esmorzar i una gran terrassa privada.

La planta baixa acull una zona d'oci per a les èpoques d'estiu. Disposa d'un celler,
cuina d'estiu i saló, sauna, gimnàs i dutxes. Aquest espai comunica amb el jardí i la
piscina.

lucasfox.cat/go/val9718

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Gimnàs, Ascensor,
Parquet, Terres de marbre, Aparcament,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cinema domèstic, Llar de foc,
Parc infantil
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El jardí és preciós i ofereix diversos espais de descans distribuïts en diferents nivells.
Hi ha una barbacoa, piscina i una casa a l'arbre per als nens, tot amb impressionants
vistes. Hi ha la possibilitat d'instal·lar en el nivell inferior del jardí una pista de frontó
privada, o pistes de pàdel o tennis, segons convingui.

Aquesta excepcional vila es troba a la part alta de la muntanya i amb unes vistes des
de cada planta i terrassa de l'habitatge, a més gaudeix d'accés al terrat, on hi ha un
porxo que proporciona vistes de 360º a Sagunt, València, la mar Mediterrània i les
muntanyes.

Una propietat realment excepcional.
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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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