
PREU REBAIXAT

REF. VAL28292

1.450.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a La Canyada
Espanya »  València »  La Canyada »  46182

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

750m²
Plànol  

1.800m²
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.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Casa en estat excel·lent, on la qualitat de construcció i la
selecció de materials li confereixen la denominació de
casa de luxe.

Aquest habitatge es caracteritza per les seves sostres alts amb bigues de fusta, la
seva amplitud i el seu disseny.

Al seu interior, ens rep un hall que condueix a un menjador de 80 m², el qual destaca
per la seva gran finestral amb vistes a jardí ia la piscina, els seus sostres alts i les
bigues de fusta. A l'esquerra, una porta ens porta a una àmplia cuina que també
incorpora una sala per rebost i safareig.

De nou al hall, a l'esquerra tenim una porta blindada que comunica amb la zona de
descans, on trobem un bany, un dormitori individual, dos dormitoris dobles amb
bany i un dormitori principal amb accés directe a jardí, vestidor i bany amb jacuzzi i
dutxa. Tot el sòl d'aquesta planta és de ceràmica italiana amb terra radiant.

La planta superior, amb terra de fusta, consta d'una àmplia i càlida zona d'estar i dos
dormitoris amb sostres sota teulada.

El soterrani ocupa una gran superfície amb espai per a deu vehicles, un celler-pub,
un magatzem, un bany i una piscina climatitzada amb zona de gimnàs. Aquest nivell
està construït amb gruixuts murs per salvar la humitat.

L'habitatge té una gran superfície exterior que es divideix en dos, disposa d'unes
terrasses. En una hi trobem la piscina, amb uns jardins preciosos de disseny i una
pèrgola, mentre que en l'altra tenim una zona de pinedo privat.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per sol·licitar més informació o concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/val28292

Terrassa, Piscina coberta ,
Piscina climatitzada, Jardí, Gimnàs,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Traster, Seguretat, Safareig,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Alarma, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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