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275.000 € Pis - En venda - Reservado

Pis d'obra nova de 2 dormitoris amb 47m² de jardí en venda a Los Monasterios
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DESCRIPCIÓ

Magnífica habitatge de luxe amb terrassa i jardí en un
entorn natural envejable, en un exclusiu complex
residencial.
LLICÈNCIA D'OBRA CONCEDIDA
L'exclusiva promoció d'obra nova de Els Monestirs Residences li ofereix aquest
meravellós pis de 147 m² i 2 dormitoris en un complex residencial tancat i protegit
amb espais comuns excel·lents, i una ubicació privilegiada en un entorn natural als
peus de serra Calderona. Tot això, sense renunciar a la proximitat a València, amb un
fàcil accés a la ciutat tant per carretera com en transport públic.
L'habitatge destaca pels seus acabats i materials d'una qualitat excepcional i per una
innovadora distribució en la qual es potencia la fusió entre els espais exteriors i
interiors, unint els espais de vida amb l'impressionant paisatge de la zona. Per a la
seva màxim confort, disposa de calefacció per terra radiant i refrigeració per
climatització per conductes.
Aquest magnífic pis es caracteritza per les seves estades elegants, amb molta llum
natural i per una distribució còmoda i pràctica. L'habitatge disposa d'un confortable
saló-menjador amb grans finestrals i sortida a una terrassa, amb jardineres, que dóna
accés a un jardí privat que només gaudirà el propietari d'aquest habitatge. La cuina,
molt pràctica i moblada, compta amb electrodomèstics integrats d'alta gamma de la
marca Neff. La zona de nit es compon de 2 meravellosos dormitoris i 2 banys
complets.
L'habitatge disposa d'armaris encastats revestits tant a la zona de dia com en els
dormitoris i compta amb una pràctica zona d'aigües ventilada costat de la cuina. Si es
desitja espai d'emmagatzematge addicional, hi ha la possibilitat d'adquirir un traster
a la planta soterrani.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per conèixer més detalls d'aquesta
impressionant habitatge de 2 dormitoris i terrassa a Els Monestirs.
Propietat només disponible en Lluc Fox.
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Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Gimnàs, Servei de consergeria,
Ascensor, Llum natural,
Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Seguretat, Sistema domòtic
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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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