
VENUT/UDA

REF. VAL27162

1.450.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 5 dormitoris amb 75m² terrassa en venda a Bétera
Espanya »  València »  Bétera »  46117

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

510m²
Plànol  

1.094m²
Dimensions del terreny  

75m²
Terrassa

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

Per a la venda aquesta casa d&#39;obra nova
d&#39;exquisit disseny a punt per entrar a viure a la
urbanització de Torre en Conill, a bétera

Aquesta casa d'exquisit i contemporani disseny està concebuda per gaudir des
practicament totes les estades de fabuloses vistes a la pineda de el camp de golf i les
muntanyes de la Serra Calderona des de la privacitat de les seves estades.

L'habitatge es compon de tres plantes diferents. En paraules de l'arquitecte, la
modulació interior de l'habitatge en planta baixa dóna lloc a espais oberts, continus i
tangents, generant zones d'ús a partir d'un eix de circulació obert central. Així, sent
espais oberts, no hi ha vistes directes entre els tres usos: Cuina / Menjador / Saló. A
la planta primera el pati més d'il·luminar de forma natural l'habitatge, convida a
l'recorregut de les diferents estances.

Destaquen els dos porxos en doble alçada, vinculats als usos de saló i menjador, amb
excel·lents vistes directes de la zona de piscina, jardí i golf. Igualment, el dormitori
principal s'obre a través de grans finestrals feia la mateixa orientació, vinculat a una
terrassa exterior, dominant les espectaculars vistes des de la planta primera.

L'habitatge compta amb 5 dormitoris i 4 cambres de bany, a més d'altres 3 zones
especials reservades a altres usos com són Cinema, Gimnàs i Sala multiusos. Disposa
d'una gran superfície d'aparcament al soterrani amb capacitat per a 3 cotxes grans,
així com amb espai d'aparcament a l'aire lliure per altres 2 cotxes.

S'han cuidat tots els detalls a l'mínim, gran qualitat dels materials seleccionats,
il·luminació càlida en tot l'habitatge amb sistemes LED, calefacció per terra radiant,
aire condicionat, armaris i portes de sòl a sostre, així com una cuina perfectament
equipada amb electrodomèstics panelats i encastats.

Cal assenyalar que la mateixa cura s'ha donat als espais exteriors, i el jardí es lliurarà
acabat amb plantes i gespa.

Obra nova amb garantia.

lucasfox.cat/go/val27162

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Sostres alts,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Seguretat, Safareig, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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