REF. SAG14541

650.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la de 4 dormitoris amb 776m² de jardí en venda a Los Monasterios
Espanya » València » Los Monasterios » 46530
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Preciosa casa de 285 m² sobre una parcel·la de 1.066 m²
amb un jardí gran amb piscina i una terrassa en venda a
prop del nucli urbà de Puzol, a 20 quilòmetres del centre
de la ciutat de València.
Aquesta vila està construïda en una sola planta, per a més comoditat per a tota la
família i reuneix la calidesa i la practicitat necessàries en una llar. Els arbres
delimiten un preciós jardí i doten el jardí i la piscina d'una privadesa única.
La vila té una superfície construïda de 255 m² sobre una parcel·la de 1.060 m², cosa
que assegura un gran espai, tant interior com exterior, al jardí.
L'entrada principal ens porta a un saló-menjador de planta rectangular amb llar de
foc i finestrals que il·luminen tota l'estada. Des d´aquí, s´accedeix a un jardí per un
ampli porxo. L'espai és perfecte per gaudir de dinars i sopars a l'aire lliure durant el
dia i compta amb tancaments de vidre per a l'hivern.
D'una banda, al saló hi trobem la cuina office, molt funcional i totalment equipada i
moblada, conjuntament amb l'estil de l'habitatge. A part, per un petit distribuïdor
podem trobar quatre dormitoris, entre ells el principal amb bany propi i vestidor. La
planta es completa amb una cambra de bany addicional.
La casa té un segon porxo al voltant de lhabitatge, fins a la zona de la piscina, la zona
de barbacoa, la zona de jocs, la bugaderia i el garatge.
La urbanització de Los Monasterios té un club de camp amb tota mena
d'instal·lacions lúdiques i esportives, cinc piscines, camp de futbol, cinc pistes de
tennis, set pistes de pàdel, una pista de bàsquet, frontenis i camp de golf. A més,
compta amb un restaurant amb un servei excel·lent a la disposició dels socis.
La zona residencial ofereix vigilància les 24 hores durant tot l´any. Aquesta és una
oportunitat ideal pels amants de l'exclusivitat, la família i la tranquil·litat. Una
primera residència perfecta per als que treballin a la ciutat i vulguin descansar en
arribar a casa al final del dia amb totes les comoditats.
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lucasfox.cat/go/sag14541
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament, Traster,
Seguretat, Llar de foc, Interior, Exterior,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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