
REF. VAL10004

815.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 50m² terras te koop in El Bosque / Chiva
Spanje »  Valencia »  El Bosque / Chiva »  46370

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

371m²
Plattegrond  

1.000m²
Perceeloppervlakte  

50m²
Terras

+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
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OMSCHRIJVING

Fantastische villa met 5 slaapkamers en een zwembad en
een panoramisch uitzicht op de golfbaan en de bergen in
de omheinde gemeenschap van El Bosque, op 25 km van
het centrum van Valencia.

Villa van 371 m² gelegen op een perceel van 1.000 m² in de private ontwikkeling van
El Bosque, met gated beveiliging en een golfbaan met 18 holes, een sportterrein,
zwembad, restaurants en allerlei diensten.

Het huis is verdeeld over 2 verdiepingen plus een kelder. De begane grond biedt een
hal met een toilet, een moderne keuken met prachtig uitzicht, een grote en lichte
woonkamer met een terras met uitzicht op de golfbaan en de heuvel en een ander
terras met uitzicht op de gevel. Deze verdieping heeft ook de hoofdslaapkamer met
een kleedkamer en een eigen badkamer.

De eerste verdieping herbergt 4 slaapkamers (1 momenteel in gebruik als kantoor) en
2 badkamers, een aan elke kant van de trap.

De kelder herbergt een grote multifunctionele ruimte met een bar, berging en
overdekte garage voor 4 auto's.

De buitenkant bestaat uit een tuin bij de hoofdingang en een terras met een
zwembad, een barbecue en ligstoelen.

Een ideaal huis voor een gezin of voor iedereen die in een rustige, veilige
ontwikkeling in de buurt van Valencia wil wonen.

lucasfox.co.nl/go/val10004

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Beveiliging, Berging, Barbecue,
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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