
VENUT/UDA

REF. VAL28964

1.350.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 7 dormitoris amb 2,540m² de jardí en venda a Alfinach, València
Espanya »  València »  Alfinach »  46530

7
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

528m²
Plànol  

3.140m²
Dimensions del terreny  

240m²
Terrassa  

2.540m²
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
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DESCRIPCIÓ

Vila confortable amb totes les zones habitables a la
mateixa planta en una parcel·la extensa amb un jardí
exuberant en venda a Alfinach, València.

Només entrar a la parcel·la, aquesta casa es presenta com un plaer per als sentits:
unes palmeres meravelloses ens reben en un enorme jardí sorprenent de més de
2.000 m² que envolta l'habitatge. Hi trobarem gran varietat d'arbres fruiters, plantes,
flors en tot el seu esplendor i un petit hort. Aquest trajecte en diferents nivells per
bonics camins de pedra blanca li delectarà amb estanys, una cascada i diferents
punts en què asseure'ns per contemplar aquest meravellós recés de pau. El punt
final el posa una bonica piscina d'aigua salada amb vestidor i lavabo.

L'habitatge, d'acord amb el magnífic jardí, ens dóna la benvinguda amb una font
central preciosa. L'elegant marbre blanc serà una constant al costat d'altres
materials nobles com la fusta de l'excel·lent fusteria.

El vestíbul de proporcions generoses separa clarament la zona de dia de la de nit. A
la primera tenim, fins a tres distingits salons amb zona de menjador, una confortable
sala d'estar i una xemeneia que creen espais acollidors.

La cuina, ben equipada, compta amb zona de treball i de taula, quart tècnic, rebost i
una estupenda barbacoa exterior. Completa aquesta àrea una petita cambra de
servei i un bany. El garatge tancat comunica amb aquesta part de la casa per facilitar
la càrrega i descàrrega.

La zona de nit consta de quatre dormitoris amb armaris grans, dos banys complets i
un lavabo.

La cara que dóna a la part posterior de jardí està envoltada per una privilegiada
terrassa de vidre i coberta que envolta part de les estades de les zones de dia i nit,
obrint l'habitatge a l'exterior i permetent gaudir-ne tot l'any.

Per descomptat, tota la planta està condicionada per conductes.

Al soterrani tenim dos dormitoris, dues sales multiusos, dos banys, celler, sauna-
jacuzzi i un enorme traster.

En definitiva, una casa construïda amb molt de sentit i gust per gaudir-la amb els
seus éssers estimats i per formar part d'una etapa important de la seva vida.

lucasfox.cat/go/val28964

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Spa, Jacuzzi, Garatge privat,
Terres de marbre, Llum natural, Vistes,
Traster, Seguretat, Safareig, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

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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