
VERKOCHT

REF. SAG19097

€450,000 Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Los Monasterios, Valencia
Spanje »  Valencia »  Los Monasterios »  46500

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

327m²
Woonoppervlakte  

1,045m²
Perceeloppervlakte

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
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OMSCHRIJVING

Villa met 5 slaapkamers op een groot perceel met een
zwembad en een tuin, in de prestigieuze wijk Los
Monasterios.

Deze fantastische villa van 327m² bevindt zich op een groot perceel van 1.045m² in de
vooraanstaande ontwikkeling van Los Monasterios, bekend om zijn luxe villa's, en ligt
aan de voet van het natuurpark Sierra Calderona.

De 5 slaapkamers en 3 badkamers van de accommodatie zijn verdeeld over 3
verdiepingen. Bij het betreden van het huis vinden we een gang. Als we naar rechts
gaan, komen we een gastenbadkamer tegen met een bad en aan de linkerkant vinden
we een woon-eetkamer met 5 meter hoge plafonds, een open haard en toegang tot
een veranda die naar de ingang leidt. Aan de rechterkant hebben we de keuken, een
andere woonkamer, met toegang tot een veranda en het zwembad, en naast de
woonkamer vinden we een slaapkamer die momenteel wordt gebruikt als een
speelkamer.

Op de eerste verdieping vinden we 3 slaapkamers en 2 badkamers. Een van de
slaapkamers is de grote slaapkamer, met een eigen badkamer met een bubbelbad,
een studeerkamer en een ruime hoeveelheid ingebouwde kasten.

Op de tweede verdieping vinden we nog een grote slaapkamer met een ingebouwde
kledingkast en toegang tot een op het zuidwesten gelegen terras.

Buiten, aan de rechterkant van het perceel, vinden we een overdekte parkeerplaats
met voldoende ruimte voor 3 auto's en een open ruimte voor 2 meer. Aan deze kant is
er ook een kleding droogruimte en een berging. Aan de achterkant van het perceel
vinden we de barbecue, de werkplaats en nog een verhoogd terras van waaruit je de
zee kunt zien. Aan de linkerkant van het perceel is er een zwembad met een
buitendouche.

Deze woning zou perfect zijn voor gezinnen, gezien de nabijheid van enkele van de
meest prestigieuze internationale scholen in de omgeving, zoals de Amerikaanse
school binnen de ontwikkeling waar de kinderen naar toe kunnen lopen, of Caxton
College, de British School op 6 km afstand.

lucasfox.co.nl/go/sag19097

Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Airconditioning, Alarm,
Barbecue, Berging, Beveiliging,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Dubbel glas, Inbouwkasten, Open haard,
Verwarming
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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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