
VENUT/UDA

REF. VAL28832

1.400.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 948m² de jardí en
venda a Bétera
Espanya »  València »  Bétera »  46117

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

336m²
Plànol  

1.219m²
Dimensions del terreny  

20m²
Terrassa  

948m²
Jardí

+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

Projecte de vila amb jardí a primera línia de golf amb
possibilitat de personalització i elecció de materials en
venda a Bétera, València.

Lucas Fox presenta aquesta oportunitat per adquirir una casa independent de nova
construcció al cor de la urbanització de Torre a Conill, Bétera (València).

Es preveu la finalització de les obres per al final de l'any 2022. Això us permetrà
personalitzar el projecte i triar alguns materials perquè la casa s'adapti a les vostres
necessitats i als vostres gustos.

Es planteja una distribució en una sola planta, amb un pati interior obert i totes les
estances al voltant. A més, totes comptaran amb connexió amb el jardí, amplis
finestrals i abundant llum solar a tot l'habitatge. La zona de dia presentarà un saló-
menjador, la cuina amb vistes al jardí i la piscina i una i una àmplia terrassa amb
cuina exterior.

La zona de nit comptarà amb quatre dormitoris amb banys privats.

A més, es beneficia d'una ubicació excel·lent en urbanització amb vigilància les 24
hores i proximitat a tots els serveis.

lucasfox.cat/go/val28832

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, 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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