REF. VAL27607

635.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

casa / vil·la de 4 dormitoris amb 834m² de jardí en venda a Los Monasterios
Espanya » València » Los Monasterios » 46530
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DESCRIPCIÓ

Fantàstica habitatge amb bona orientació, vistes clares i
una ubicació envejable.
Aquest habitatge familiar s'ubica en un enclavament privilegiat dins de la prestigiosa
urbanització Els Monestirs.
A l'entrada, un jardí molt consolidat ens dóna la benvinguda i ens deixa intuir la
casa. Un cop dins, vam trobar un hall obert que dóna pas a un espaiós saló de dues
altures en el que presideix una estupenda llar de foc i on les múltiples finestres
aporten gran lluminositat. En aquest nivell també hi trobem una cuina amb zona de
menjador, safareig i sortida a una terrassa posterior amb un bonic paeller. Completa
aquesta planta un pràctic despatx.
A la planta superior tenim la zona de nit, que es compon de dos dormitoris dobles
amb terrassa privada, un bany complet que els dóna servei i un dormitori principal,
amb bany incorporat i terrassa.
De camí cap al soterrani trobem un bany que complementa la zona de dia.
El soterrani mesura gairebé 100 m² i inclou un rebost, un muntacàrregues, un
conducte de recollida de les cendres de la xemeneia, una cuina i un garatge.
A l'exterior tenim una altra zona d'aparcament i una terrassa superior amb una
preciosa panoràmica.
L'habitatge, que necessita una actualització, es va construir amb meticulositat i molt
d'afecte, la qual cosa ha repercutit positivament en el seu estat actual. Va ser una de
les primeres construccions de la zona, de manera que els actuals propietaris van
poder escollir la millor ubicació per poder contemplar la muntanya i el mar en
perfecta harmonia.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya

lucasfox.cat/go/val27607
Vistes al mar , Terrassa, Garatge privat,
Sostres alts, Llum natural, Vistes, Traster,
Seguretat, Safareig, Plafons solars,
Parc infantil, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A renovar,
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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