
VENUT/UDA

REF. VAL34311

1.100.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 51m² terrassa en venda
a Bétera
Espanya »  València »  Bétera »  46117

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

314m²
Plànol  

1.051m²
Dimensions del terreny  

51m²
Terrassa

+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

Casa de disseny amb piscina i vistes al golf en venda a la
urbanització de Torre a Conill, Bétera.

Una casa de disseny, pràctica i funcional, de construcció recent. Tota la casa gaudeix
d'abundant llum natural gràcies al seu disseny, on s'ha estudiat la cruïlla de vistes i
s'han disposat grans finestrals a totes les estances.

L'habitatge es distribueix en dues plantes, més la planta semisoterrani, amb un pati
que aporta espai i llum natural. A la planta principal es disposa la zona de dia,
composta de saló-menjador, cuina àmplia, terrassa, zona de servei amb
emmagatzematge i bugaderia. També compta amb un dormitori i un bany complet a
la planta baixa.

A la primera planta, trobem la zona de nit amb tres dormitoris principals i dues
cambres de bany complets. El dormitori principal té abundants armaris i un vestidor
amb molt espai demmagatzematge, i gaudeix de boniques vistes al camp de golf.

L'escala per pujar a la primera planta és d'esglaons de fusta ancorats a una
estructura metàl·lica, ideal per no trencar la continuïtat de les vistes i no bloquejar
l'entrada de llum natural. La casa és de construcció recent, es troba en perfectes
condicions i s'han instal·lat panells fotovoltaics per aportar més eficiència energètica
i reduir al màxim la factura de la llum.

Els espais exteriors han estat dissenyats de manera eficient, amb plantes que
requereixen poca aigua i regs automàtics. Hi ha espai per a l'aparcament dels cotxes
en entrar a la parcel·la.

Poseu-vos en contacte per a més informació.

lucasfox.cat/go/val34311

Terrassa, Piscina, Jardí, Gimnàs, Parquet,
Llum natural, Seguretat, Plafons solars,
Obra nova, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Aire condicionat,
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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	Casa de disseny amb piscina i vistes al golf en venda a la urbanització de Torre a Conill, Bétera.

