REF. VAL34523

600.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a La Eliana, València
Espanya » València » La Eliana » 46183
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691m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Casa de gran amplitud, amb un disseny especial, amb
sostres amb bigues de fusta i amplis finestrals, amb
magnífiques vistes i gran lluminositat en venda a l'Eliana.
Lucas Fox presenta aquest magnífic habitatge en venda. El seu disseny especial
comunica l'interior amb l'exterior de forma natural, gràcies a uns amplis finestrals,
que a més proporcionen magnífiques vistes i gran lluminositat. Els sostres alts amb
bigues de fusta aporten una gran amplitud d'espai i un encant singular.
Cal destacar la seva ubicació en un carrer tancat, cosa que aporta gran tranquil·litat i
privadesa, però tanmateix molt a prop de la sortida a l'autovia ia tan sols 200 metres
d'un centre comercial amb supermercats i botigues.
La planta principal es distribueix en un ampli saló amb vistes i accés a la zona de
piscina, amb sostres alts i bigues de fusta. La cuina ens serveix de distribuïdor entre
el saló i el menjador, separats per un pas il·luminat per un gran finestral amb vistes
al jardí. Aquesta mateixa planta disposa d´un dormitori doble, un bany complet i el
dormitori principal amb bany privat i vestidor.
Pugem i trobem una àmplia àrea de lleure amb barra i taula de vilar. En aquesta
planta tenim, a més, una zona habilitada com a despatx, un bany complet i tres
dormitoris: un individual amb xemeneia i dos dobles.
A la planta semisoterrani, s'ofereix un garatge amb més de 100 m², amb capacitat per
a diversos vehicles, així com traster, safareig i zona tècnica.
L'exterior destaca per la seva acurada vegetació d'arbres i plantes i la seva
encantadora pèrgola de fusta al costat de la piscina on gaudir del fantàstic clima.
L´habitatge compta amb calefacció per radiadors amb gas natural i aire condicionat
localitzat per splits.
No dubteu a visitar-la.
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Jardí, Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Sostres alts,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Sala de jocs, Traster, Vestidor
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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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