
VERKOCHT

REF. LFV1498

1.599.999 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 8 Slaapkamer huis / villa met 1,536m² Tuin te koop in El Bosque / Chiva
Spanje »  Valencia »  El Bosque / Chiva »  46370

8
Slaapkamers  

11
Badkamers  

1.200m²
Plattegrond  

3.216m²
Perceeloppervlakte  

480m²
Terras  

1.536m²
Tuin

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Luxe landhuis te koop, frontlinie van de prestigieuze
golfbaanontwikkeling El Bosque in Chiva, op slechts een
paar kilometer van Valencia

Als u op zoek bent naar een unieke woning, dan is deze fantastische frontlinie
golfbaanvilla op een perceel van 3.216 m² in de exclusieve gemeenschap van El
Bosque in het binnenland van Valencia ideaal. Het herenhuis meet ongeveer 1.200m²
en staat vol met unieke, luxe details en afwerkingen. Het grootste deel van het
onroerend goed ligt verspreid over de begane grond, waar we verschillende
slaapkamers van minstens 50m² vinden met aparte sloten en in totaal 11 complete
badkamers door het hele huis. Op de lagere verdiepingen vinden we een prachtige,
natuurlijk koele wijnkelder en een ongelooflijke spa met alle denkbare apparatuur:
Turks bad, sauna, Schotse douche, ijsbad, moddertherapie, massageruimte,
fitnessruimte, enz.

De accommodatie heeft ook een eigen bioscoop, een buitenbioscoop, een casino en
een recreatieruimte. Bovendien kan de eigenaar genieten van vele gezellige avonden
met vrienden in hun eigen 80 m² grote disco met dj-booth, lichtsets, hypermodern
geluidssysteem ... allemaal zonder thuis te hoeven gaan.

In het bovenste gedeelte van het huis vinden we een apart appartement met een
glazen plafond om te genieten van die prachtige sterrenavonden.

lucasfox.co.nl/go/lfv1498

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Binnenzwembad, Spa, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Conciërge service,
Paardrij faciliteiten, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Verwarming, Uitzicht, Thuis bioscoop,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, Balkon, Alarm,
Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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