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DESCRIPCIÓ

Meravellosa vila de 5 dormitoris amb jardí, piscina, porxo,
paeller i casa de convidats de lloguer a la sol·licitada
urbanització de la Canyada, a Paterna.
Aquesta magnífica casa de 671 m² construïts s'ubica en una àmplia parcel·la de 1.700
m² a la Canyada: una urbanització molt sol·licitada a només 10 minuts de València i al
costat de el prestigiós col·legi British College La Cañada.
L'habitatge és de l'any 2002 i es presenta reformada, en un estat excel·lent. Destaca
per les seves amplis i lluminosos espais amb sostres alts i pel seu preciós jardí amb
piscina: una casa familiar perfecta per viure tot l'any.
Entrem per la planta baixa a través d'un rebedor que ens condueix a un espectacular
saló-menjador amb sortida a un meravellós porxo, perfecte per col·locar una taula i
unes cadires i gaudir de l'envejable clima mediterrani. Aquesta planta també consta
d'una impressionant cuina independent equipada amb una illa central, així com de 2
fantàstics dormitoris dobles amb una gran armariada, ideal per aprofitar l'espai a
l'màxim. El dormitori principal, amb el seu bany privat i vestidor, completa aquesta
alçada.
Vam pujar a la segona planta, que ofereix una zona totalment diàfana amb molt
d'encant i amb uns grans finestrals que proporcionen abundant llum natural i unes
boniques vistes a jardí. Aquest espai s'utilitza actualment com a segon saló i com a
zona de despatx. Així mateix, trobem un confortable dormitori doble amb bany privat
i una magnífica terrassa amb vistes a jardí.
La parcel·la també compta amb una casa de convidats amb un dormitori doble i bany
privat. Un habitatge perfecta perquè els seus hostes gaudeixin de la seva estada amb
tota tranquil·litat i privacitat.
Exterior es beneficia d'extens jardí amb una acurada vegetació, així com d'una
piscina, ideal per refrescar-se durant els mesos de calor. En aquesta mateixa zona,
també hi ha un petit porxo amb un paeller d'obra per a organitzar trobades amb
amics i familiars.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta meravellosa habitatge a la
urbanització de la Canyada.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya

lucasfox.cat/go/valr23448
Jardí, Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament, Aire condicionat,
Barbacoa, Calefacció, Cuina equipada,
Exterior, Zona chill-out
Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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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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