REF. VAL18188

890.000 € Àtic - En venda

Àtic d'obra nova de 4 dormitoris amb 202m² terrassa en venda a Los Monasterios
Espanya » València » Los Monasterios » 46500
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DESCRIPCIÓ

Magnífica habitatge amb estades àmplies i lluminoses, i
una gran terrassa amb vistes, zona chill-out i piscina en
venda a Els Monestirs.
LLICÈNCIA D'OBRA CONCEDIDA
L'exclusiva promoció d'obra nova de Els Monestirs Residences li ofereix aquest
meravellós àtic de 4 dormitoris en un complex residencial tancat i protegit amb
zones comunitàries excel·lents, i una ubicació privilegiada als peus de serra
Calderona i amb unes vistes excepcionals a la mar. 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, dissenyada pel prestigiós estudi Touza Arquitectes, destaca per la seva
exterioritat i abundant lluminositat, acabats i materials d'alta gamma 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, amb el
mar de fons.
Accedim per la planta baixa, que es compon dels espais interiors d'aquest habitatge.
La zona de dia, concebuda com un espai diàfan i lluminós, ofereix estades àmplies i
elegants, totes elles amb vistes clares. La cuina, molt pràctica, està totalment
equipada amb electrodomèstics Neff. La zona de nit, d'altra banda, presenta 4
meravellosos dormitoris i 3 banys complets. Cal destacar les vistes des del dormitori
principal, amb orientació est, sud i oest, gaudeix de vista panoràmica sobre el mar, el
camp i la ciutat de València.
Vam pujar a la planta superior, on es troba l'espai més destacat de l'habitatge: una
impressionant terrassa amb espai per a una zona chill-out, per gaudir de el sol i de el
clima a unes còmoda hamaques i amb una bonica piscina, ideal per refrescar-se en
els dies de calor. Tot això, gaudint d'unes vistes clares a la mar, a la muntanya i fins i
tot a la ciutat de València en l'horitzó.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquest increïble àtic d'obra nova
amb terrassa en venda a Els Monestirs.
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Vistes a les muntanyes , Vistes al mar ,
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, Vistes,
Zona chill-out
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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.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya

