REF. VAL29678

1.375.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la de 4 dormitoris amb 143m² terrassa en venda a Cullera, València
Espanya » València » Cullera » 46408
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Una casa especial on podrà admirar el mar i el cel des de
la seva menjador, o des del seu propi llit. Aires orientals,
natura, sostenibilitat.
L'entrada a la casa ja és tota una mostra de l'estètica que trobarà en aquesta bonica
habitatge. Una passarel·la de fusta, amb uns petits estanys als costats condueixen a
una olivera centenària a la zona, totalment de vidre, que actua com a distribuïdor
d'accés a la casa.
A l'obrir la porta, vam passar a un ampli saló rectangular amb llar de foc, des d'on ja
podem veure el mar. A l'apropar-nos, veurem el jardí amb la piscina i les fantàstiques
vistes a la mar i la muntanya.
A la dreta, un espai obert dóna pas a la cuina, també amb sortida directa a jardí ia la
piscina, amb una gran taula de menjador.
En aquesta mateixa planta, a l'altre extrem, hi ha una àmplia estada amb doble
alçada, usada actualment com a despatx / biblioteca i la zona superior com gimnàs.
Vam pujar les escales flotants de fusta que porten a la primera planta. Aquesta
alçada consta de 2 dormitoris amb un bany complet compartit, de dormitori principal
amb bany en suite i zona d'estudi, i l'accés a la zona superior, usada com a petit
gimnàs.
La planta soterrani disposa d'un garatge amb capacitat per a 3 vehicles, un bany, una
zona de bricolatge i les zones tècniques, totalment organitzades, per a la
desqualificadora, sistema d'aspersió, equips d'energia solar i tèrmica ...
Així mateix, l'habitatge consta de grans finestrals de fusta de bubinga, amb doble i
triple vidre, calefacció per terra radiant de parquet a tota la casa, sistema autònom
d'energia solar fotovoltaica i tèrmica, i barbacoa.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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A primera línia de mar ,
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat, Parquet,
Terres de marbre,
Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, Plafons solars, Traster,
Vestidor, 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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