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850.000 € Casa / Vil·la - En venda

casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Los Monasterios, València
Espanya » València » Los Monasterios » 46530
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DESCRIPCIÓ

Elegant vila situada en un carrer sense sortida en una
zona consolidada de la prestigiosa urbanització Els
Monestirs.
Elegant vila de gran qualitat en la seva construcció a la urbanització Els Monestirs,
amb una parcel·la de 2.000 m² i 571 m² construïts distribuïts en tres plantes.
A la planta principal trobem un elegant rebedor, una zona de bugaderia que connecta
amb el dormitori de servei amb bany privat, un saló-menjador en tres ambients (saló,
menjador i zona d'estar amb llar de foc amb accés al porxo i jardí), una cuina àmplia,
un altre menjador i un dormitori amb bany en suite.
La primera planta està destinada a zona de descans, distribuïda en un dormitori
principal amb zona de vestidor, bany amb jacuzzi i dutxa, i terrassa amb vista parcial
sobre el mar i la ciutat; un altre dormitori amb bany privat, i dos dormitoris més de
grans dimensions assistits per un bany espaiós que compta amb banyera, dutxa i
lavabo de doble si.
Al semisoterrani de la casa trobem un espai de gairebé 100 m² on hi ha un garatge
per a dos vehicles, una sala de màquines, els trasters i una zona multiús.
La casa compta amb extres, com ara calefacció de gas per radiadors, aire condicionat
per splits, armaris encastats, fil musical, aljub, piscina, zona de barbacoa, escales de
marbre, terra de gres, elegants mallorquines de fusta, casa per a mascotes a el jardí
consolidat amb preciosos pins i una gran varietat de vegetació. Altres punts positius a
destacar d'aquest habitatge serien el fet d'estar en un recinte de grans dimensions
en una de les millors carrers de la urbanització, molt consolidada i sense sortida, la
qual cosa la dota de major privacitat i tranquil·litat.
Hi ha la possibilitat de comprar la casa amb mobles per 1.100.000 €.
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Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Jacuzzi, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada, Llar de foc,
S'accepten mascotes , Safareig, Traster,
Vestidor, Vistes
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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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