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DESCRIPCIÓ

Disseny, materials, funcionalitat i cura extrema són les
característiques més ressenyables d&#39;aquesta casa.

Casa elegant i moderna que destaca per la seva arquitectura i disseny.

La façana inclinada convida a entrar en aquest habitatge on res s'ha deixat a l'atzar, i
on els detalls s'han cuidat per crear una llar únic i funcional.

Ens rep un imponent vestíbul d'entrada amb una alçada d'uns 6 metres que dóna pas
a l'elegant saló-menjador. Aquest espai diàfan s'uneix de manera harmoniosa amb la
moderna cuina oberta i equipada amb elements d'última generació. Des d'aquí, tenim
pas a una agradable habitació individual, una cambra tècnic i un complet bany.

En aquesta planta i per a major comoditat, comptem amb el dormitori principal, amb
un joc d'espais que crea un conjunt envejable amb el vestidor i el bany en suite
sense barreres físiques.

Just a sobre, la bonica escala dóna pas a un altre dormitori complet amb bany
incorporat. Tornant a la planta d'entrada, crida la nostra atenció una altra escala a
l'aire per la qual vam pujar a una estada oberta amb una magnífica panoràmica
exterior. Actualment, s'usa com a despatx, tot i que es pot destinar a diferents usos.
Aquest nivell alberga una altra àmplia estada, que fa de quart de convidats.

Totes les estades destaquen per la seva exterioritat i tenen accés a agradables
terrasses.

Cal destacar que el nivell d'acabats és de primeríssima línia, amb un manteniment
excel·lent. Per destacar alguna de les seves excel·lències, el sistema de domòtica
integral permet múltiples funcions en aquesta llar intel·ligent. O els cridaners
radiadors que trobem al llarg del nostre recorregut i que es fonen perfectament amb
la decoració.

A la planta soterrani no deixem de sorprendre'ns amb una sala de cinema i zona
d'estar. I l'excel·lent garatge amb gran capacitat per a vehicles, zona de treball i
emmagatzematge.

lucasfox.cat/go/val26257

Piscina, Garatge privat, Llum natural,
Seguretat, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

REF. VAL26257

1.900.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Los Monasterios
Espanya »  València »  Los Monasterios »  46530

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

553m²
Plànol  

1.233m²
Dimensions del terreny

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/val26257
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


Per descomptat, l'exterior no desentona amb l'interior. Es pot gaudir de boniques
vistes a la mar ia la muntanya, amb un jardí a dos nivells molt cuidat i alhora molt
pràctic perquè pugui mantenir-se fàcilment en perfecte estat. Així mateix, la casa
ofereix un jacuzzi de grans dimensions que permet nedar a contracorrent.

En definitiva, es tracta d'una casa molt personal que pot complir amb les més altes
expectatives.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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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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