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OMSCHRIJVING

Gloednieuwe 6-slaapkamer luxe villa met tuin, zwembad,
barbecue en fitnessruimte in Burriana.
Tussen wetlands en sinaasappelboomgaarden, aan de kust van Orange Bossom en
binnen de gemeente Burriana, vinden we deze indrukwekkende luxe villa van 1.030
m² te huur, gebouwd op een perceel van 2.220 m².
Gebouwd over 2 verdiepingen en rond een prachtige patio beschut door gehard glas
panelen, is de villa toegankelijk vanuit het westen door een beveiligde
gebeeldhouwde deur en een garage met toegang door een automatische gesmeed
ijzeren deur, anti-vandalisme deuren en met een capaciteit voor 4 voertuigen. Vanuit
het oosten, via een gesmeed ijzeren deur, langs een travertijn marmeren pad, is er de
secundaire toegang, die direct leidt naar de tuin en de centrale binnenplaats.
Vanaf de hoofdingang van de villa hebben we toegang tot de hal, van waaruit u kunt
genieten van de centrale patio waarrond 3 externe slaapkamers met eigen
badkamers en een kantoor zijn verdeeld. Via een gebeeldhouwde kastanjehouten
deur vindt u de woonkamer of bibliotheek met een marmeren open haard en de
volledig ingerichte keuken met marmeren werkbladen, kasten met
achtergrondverlichting, wasruimte en een pantry. De woonkamer - eetkamer van 77
m² is toegankelijk via een schuifdeur van hout en glas; Het heeft marmeren vloeren
en houtwerk en biedt ook toegang tot de tuin via een mooie glazen deur.
Een prachtige met de hand gesneden marmeren trap van Macael voert ons naar de
eerste verdieping, die is uitgerust met massief houten vloeren. Naar het westen, na
een brede gang, biedt deze verdieping nog 6 slaapkamers, allemaal aan de
buitenzijde, met eigen badkamers, allemaal betegeld en met de beste finsihes. Deze
ruimte van de villa profiteert ook van een kunstkamer en een eigen terras-solarium.
In het oosten vinden we de hoofdslaapkamer van 48 m², met een eigen terras met
uitzicht op de tuin, een prachtige inloopkast van 17 m² afgewerkt in hout en een
compleet met marmer betegelde badkamer met een bubbelbad en een aparte
douche.
Buiten vinden we een ruime tuin met natuurlijk gras met automatisch
irrigatiesysteem geleverd door zijn eigen bron, fruitbomen en een eeuwenoude
olijfboom. Het heeft ook een zwembad met een jacuzzi, een overdekte barbecue met
een fornuis, een Moorse oven, een voorraadkamer en een fitnessruimte met een
hamam, kleedkamers, douches en 2 praktische schuren.
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Terras, Tuin, Zwembad, Jacuzzi, Gym,
Prive garage, Hoge plafonds,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Barbecue,
Berging, Bijkeuken,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Exterior, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Volledig uitgeruste keuken,
Waterput
Minimale huurperiode: 12 maanden.
Nu beschikbaar!
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Voor meer comfort is het huis uitgerust met een compleet beveiligingssysteem met
antidiefstalcamera's met bewegingsdetectoren en directe visualisatie via mobiel, preinstallatie van verwarming en airconditioning met een aerothermisch systeem en alle
Climalit-ramen hebben veiligheidsluiken en muskietennetten.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen om deze geweldige luxe villa te
bezoeken.
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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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