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DESCRIPCIÓ

Habitatge de 1.123 m² amb diverses piscines, exteriors
esplèndids, spa, sala de cinema per a 40 persones i tot
tipus de comoditats i luxes. En venda a ple cor del club de
golf a la urbanització Torre en Conill, Bétera.

Magnífica vila en venda a la tranquil·la urbanització de Torre en Conill (Bétera), en ple
cor del club de golf. La urbanització compta amb àmplies zones comuns amb piscina i
zona verda, i vigilància privada a tot el complex les 24 hores.

L'habitatge se situa en una parcel·la enjardinada d'uns 2.435 m². Compta amb
espectaculars piscines privades en la part posterior de la parcel·la, una amb forma de
semicercle i una altra que recorda a un llac envoltat de roca artificial. També hi ha un
petit jardí de bonsais i una font escalonada, que es converteix en el punt d'atenció
principal dels exteriors. A la part davantera de la parcel·la hi ha una gran zona
enjardinada amb praderia de gespa amb sistema de reg automatitzat i plantes de baix
manteniment, com ciques i cactus.

La casa en si es distribueix en tres plantes més el soterrani, i suma una superfície
construïda total de 1.123 m².

El soterrani es correspon amb la zona d'oci, un espai acollidor on es combinen la
fusta i les zones envidrades. Disposa d'un spa amb una increïble piscina amb raig,
sauna i un bany complet; totes les estades acompanyades d'una excel·lent
il·luminació que crea una atmosfera relaxant. Des d'aquí es pot accedir a la pista de
pàdel. També hi ha una gran sala de cinema amb confortables butaques per fins a 40
persones, i un gran saló proveït d'una taula de billar, una barra i un celler. Finalment
trobem un lavabo de cortesia.

La planta baixa l'ocupa principalment el saló-menjador. A continuació donem amb un
gran dormitori que pot utilitzar-se com a quart de jocs, i una cuina en forma d'illa
totalment equipada amb electrodomèstics de qualitat. La concina disposa d'una
cambra de bugaderia. Totes les estades d'aquesta planta tenen sortida a la piscina i
al jardí.

La primera planta alberga la zona de nit, amb dos dormitoris individuals amb banys
complets privats, i un dormitori doble amb un gran vestidor amb accés a un bany
complet. Els tres dormitoris tenen sortida a una terrassa.

lucasfox.cat/go/val10856

Jardí, Piscina, Piscina coberta , Terrassa,
Jacuzzi, Spa, Garatge privat, Gimnàs,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Terres de marbre,
Calefacció per terra radiant ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cinema domèstic, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Plafons solars, Safareig, Sala de jocs,
Seguretat, Traster, Vestidor, Zona chill-out
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La segona planta és la planta de convidats. Consta d'un despatx, dos dormitoris i un
bany complet.

L'escala i la planta baixa són de marbre travertí, mentre que la primera i la segona
planta són de parquet. Pel que fa a les instal·lacions, la vila presenta calefacció per
terra radiant, i sistema de calefacció i refrigeració per conductes. A més, ofereix la
possibilitat d'instal·lar un ascensor i compta amb un aparcament per a quatre
vehicles.

Aquest habitatge seria perfecta per a famílies amb fills o per a jubilats, gràcies al seu
jardí ampli, amb molta privacitat i excel·lents instal·lacions.
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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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	Habitatge de 1.123 m² amb diverses piscines, exteriors esplèndids, spa, sala de cinema per a 40 persones i tot tipus de comoditats i luxes. En venda a ple cor del club de golf a la urbanització Torre en Conill, Bétera.

