
REF. VALR22595

14.000 € al mes Casa / Vil·la - De lloguer
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 400m² de jardí en
lloguer a Los Monasterios
Espanya »  València »  Los Monasterios »  46500

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

691m²
Plànol  

1.192m²
Dimensions del terreny  

150m²
Terrassa  

400m²
Jardí
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DESCRIPCIÓ

Espectacular casa amb espais oberts al mar i a la
muntanya i amb grans finestrals, situada dalt d'un turó
amb la millor ubicació per gaudir de les vistes del Golf de
València.

NOMÉS DISPONIBLE EN LLOGUER DE LLARGA ESTADA, ABSTENIR VACANCES

Entre el mar i la muntanya, es troba la idíl·lica ubicació d'aquest habitatge amb
potents trets contemporanis que uneixen natura i artifici. La casa es posa en el punt
més alt de Monestirs, on pren el paisatge mediterrani per viure-ho, i des del qual es
contempla la panoràmica blavosa de cel i mar. L'habitatge queda implantada de
forma natural, lligada a la terra mitjançant una sòlida base vegetal i els seus murs de
maçoneria color crema. Els diferents nivells s'eleven en vertical acompanyant el
pendent del vessant i les terrasses són com estrats horitzontals o safates volades
que potencien les vistes cap a l'infinit.

Singular i única són els conceptes que acompanyen la construcció de la casa. La
combinació de paisatge i material de construcció és el motor de l'projecte: roca a la
base, i ònix i marbre en totes les seves versions en l'aire. Els paraments són gairebé
com l'ambre, de la color or de la mel, creant una atmosfera elegant i natural.

S'accedeix a l'habitatge des de la part més baixa del vessant. És un accés clàssic en el
seu concepte, compost per una gran porta, un camí central i dues bandes
simètriques de vegetació. En aquest nivell es troba l'aparcament completament lligat
a la vessant. Els tres nivells superiors es despleguen del vessant i es mostren
absolutament exteriors, de manera que els espais es perllonguen cap al paisatge a
través d'immenses superfícies de vidre i àmplies terrasses volades.

En el nivell superior, es desenvolupa la zona de dia, concebent com una sala
contínua, flexible i universal, amb saló, menjador, cuina i dos petits nuclis a al centre,
que integren un lavabo i l'ascensor. Aquest espai únic es duplica en superfície a
l'prendre les terrasses adjacents, i es multiplica a l'mirar a el paisatge. És un espai
gairebé infinit que sura al mar.

El nivell es completa amb una obra d'art: l'escala. Aquesta peça representa la
singularitat material de l'habitatge, generant una atmosfera elegant i màgica.

lucasfox.cat/go/valr22595

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina climatitzada, Piscina,
Jardí, Spa, Gimnàs, Garatge privat,
Ascensor, Terres de marbre, Sostres alts,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament, Vistes, Vestidor, Traster,
Sistema domòtic, Seguretat, Safareig,
S'accepten mascotes , Plafons solars,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

Període de lloguer mínim: 12 mesos.

Ja està disponible!
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La increïble terrassa es delimita i es protegeix amb una gran pèrgola, oberta a el cel o
coberta mitjançant un tèxtil perforat. També compta amb llar de foc exterior, i amb
una joia única: una piscina volada tipus infinity, amb sòl transparent que projecta els
seus reflexos a la planta inferior. L'envoltant de la terrassa es fon amb el mar
Mediterrani.

Els dos nivells inferiors funcionen de manera similar, amb cinc estades amb bany
privat i un gimnàs. Totes amb terrasses i vistes.

A la planta intermèdia, s'ubiquen els tres dormitoris de la família. Coincideixen a
materialitat i paisatge i sorprèn l'escala i l'espectacular dibuix de marbre
retroil·luminat de el dormitori principal.

També s'han estudiat els jardins amb detall, la seva il·luminació i tancaments de la
parcel·la. Així es completa un habitatge única per la seva concepció, materialitat i
ubicació: un autèntic refugi protagonitzat per la barreja dels seus reflexos daurats
amb els blaus de la mar.

L'habitatge està disponible en lloguer o de lloguer amb opció a compra.
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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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	Espectacular casa amb espais oberts al mar i a la muntanya i amb grans finestrals, situada dalt d'un turó amb la millor ubicació per gaudir de les vistes del Golf de València.

