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€700,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la de 5 dormitoris en venda a Los Monasterios, València
Espanya » València » Los Monasterios » 46530
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DESCRIPCIÓ

Tranquil·litat i privacitat en una còmoda habitatge en la
qual destaquen les seves meravelloses vistes.
Habitatge en alçada amb unes vistes excel·lents i gran tranquil·litat.
Distribuïda en quatre nivells, a la planta d'entrada comptem amb una cuina
completament equipada i amb sortida a un agradable porxo, un bany, un dormitori i
un saló-menjador de generoses dimensions que s'obre a el jardí, on destaquen la
piscina i les vistes a la muntanya.
A la planta superior tenim dos dormitoris dobles amb armaris encastats i un bany
incorporat en cada un d'ells. El fantàstic dormitori principal garanteix el major
confort a l'comptar amb bany propi i una gran armariada. També presumeix de
sortida a una bonica terrassa, en la qual de nou predominen les vistes a la muntanya.
L'última planta acull un folgat espai amb dormitori, un lavabo i una terrassa a dues
cares de façana que ofereix una visió integral de tota la parcel·la.
Al soterrani se situen un garatge tancat per a diversos vehicles, una cambra de
rentat, un traster, una zona de màquines, una sala multiusos i un bany complet.
L'habitatge compta amb sòl de marbre, bona fusteria, terra radiant, aire condicionat i
ascensor que connecta totes les plantes.
En definitiva, una oportunitat increïble per crear una llar idíl·lic.
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Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Terres de marbre,
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 , Interior, Safareig,
Seguretat, Traster, Vistes
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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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