
VENUT/UDA

REF. VAL30938

990.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 700m² de jardí en
venda a Los Monasterios
Espanya »  València »  Los Monasterios »  46530

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

411m²
Plànol  

1.162m²
Dimensions del terreny  

109m²
Terrassa  

700m²
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

Una casa romàntica amb molta privacitat i excel·lents
vistes a una naturalesa exuberant

Per als amants de la tranquil·litat, gaudeix d'una àmplia i còmoda casa orientada a
l'Est amb un gran jardí en una urbanització d'alt nivell com Monestirs.

Lucas Fox proposa aquesta propietat recentment reformada amb moltíssima gràcia i
estil contemporani.

La part posterior de la casa limita amb un paratge natural protegit que et impregna
d'oxigen i privacitat ia la part davantera gaudeixes de les vistes a la serra Calderona,
estem sens dubte en un emplaçament privilegiat amb ànima i caràcter.

Còmoda i pràctica habitatge ja que disposes de tres dormitoris en planta baixa amb
àmplies i completes espais de dia i una suite principal privada amb vestidor a la
planta primera, més propi d'un hotel de somni. Un ampli espai al soterrani que pots
destinar per al que vulguis i omplir-lo de les activitats que vulguis. Complertes
superfícies que possibiliten una qualitat de vida òptima.

Dues magnifiques terrasses exteriors una fresca a el Nord i una altra assolellada a
Sud faran les delícies dels seus habitants en les seves vetllades a l'aire lliure.

lucasfox.cat/go/val30938

Vistes a les muntanyes , Jardí,
Servei de consergeria , Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Seguretat, Saló de bellesa ,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat, A renovar,
A prop dels col·legis internacionals
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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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