
REF. VAL28780

850.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 3 dormitoris en venda a Alfinach, València
Espanya »  València »  Alfinach »  46530

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

450m²
Plànol  

918m²
Dimensions del terreny
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Lluminosa vila independent amb 3 dormitoris i piscina
privada en venda a la urbanització d&#39;Alfinach,
València.

La vila s'assenta sobre una parcel·la de 923 m² amb zona ajardinada, terrassa i
piscina.

Té una superfície construïda de 450 m² i es distribueix en dues plantes (planta baixa i
planta primera), més un soterrani.

En entrar a la planta baixa, trobem un distribuïdor que ens dirigeix directament cap a
un ampli saló-menjador d'uns 50 m² amb llar de foc de llenya, sortida directa al
porxo davanter ia la terrassa del darrere i accés directe a la cuina. La cuina office fa
uns 40 m² i es presenta equipada i amb un ample rebost. La cuina també comunica
amb la terrassa del darrere i el garatge, el qual té capacitat per a dos vehicles.
Completa aquest nivell un lavabo de cortesia.

La planta primera disposa d´un rebedor amb una espaiosa còmoda per a
emmagatzematge, dos dormitoris dobles exteriors i armaris encastats i, un dormitori
principal amb bany privat amb banyera d´hidromassatge i dutxa. Aquesta estada és
exterior i presumeix d´un ampli vestidor.

El soterrani es fa servir actualment com a biblioteca/despatx i presenta grans
possibilitats a causa de la seva amplitud.

La zona exterior ofereix una piscina coberta de dimensions 4 mx 8 m amb colador
salí i dosificador de pH, terrasses, barbacoa/paeller (cobert i amb pila) i dues casetes
de fusta, una per a eines i una altra per a jocs, despatx o altres usos .

L'habitatge està equipat amb calefacció mitjançant terra radiant.

Poseu-vos en contacte per a més informació.

lucasfox.cat/go/val28780

Terrassa, Piscina climatitzada, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Llum natural, Traster,
S'accepten mascotes , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

REF. VAL28780

850.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 3 dormitoris en venda a Alfinach, València
Espanya »  València »  Alfinach »  46530

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

450m²
Plànol  

918m²
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/val28780
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


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.

REF. VAL28780

850.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 3 dormitoris en venda a Alfinach, València
Espanya »  València »  Alfinach »  46530

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

450m²
Plànol  

918m²
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

	Lluminosa vila independent amb 3 dormitoris i piscina privada en venda a la urbanització d&#39;Alfinach, València.

