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OMSCHRIJVING

Eigendom van 1123 m² met veel buitenzwembaden, een
spa en een thuisbioscoop met 40 zitplaatsen. Te koop in
het hart van de golfclub in het wooncomplex Torre en
Conill, Bétera.
Prachtige villa te koop in het rustige wooncomplex Torre en Conill (Bétera), in het
hart van de golfclub. Het complex heeft uitstekende gemeenschappelijke ruimtes met
een zwembad en groene ruimtes. Er is 24 uur per dag bewaking door het hele
complex.
De woning ligt op een aangelegd perceel van 2.435 m² met spectaculaire
privézwembaden; een halfronde poel en de andere in de vorm van een meer omringd
door kunstmatige rotsen. Er is ook een kleine bonsai-tuin en een gelaagde fontein
die het middelpunt van de buitenruimte is. Aan de voorzijde van het perceel is er een
groot aangelegd gebied met gras, automatisch sproeisysteem en onderhoudsarme
planten inclusief cactussen.
Het huis is verdeeld over 3 verdiepingen plus een kelder met een totale bebouwde
oppervlakte van 1.123 m².
De kelder is het recreatiegebied waar hout met glas wordt gecombineerd voor een
geweldig effect. Er is een spa met een ongelooflijk zwembad met een jet, sauna,
badkamer en ontspannende verlichting overal. Vanaf hier is het paddle-veld
toegankelijk. Een thuisbioscoop met comfortabele zitplaatsen voor maximaal 40
personen, een grote ruimte voor een pooltafel, een bar en een kelder completeren
het recreatiegebied in de kelder. Er is ook een apart toilet.
De woon-eetkamer beslaat het grootste deel van de begane grond. Er is ook een
grote slaapkamer die kan worden gebruikt als een speelkamer, een keuken in de
vorm van een eiland volledig uitgerust met hoogwaardige apparatuur en met een
wasruimte. Alle kamers op deze verdieping hebben toegang tot het zwembad en de
tuin.
Het nachtgedeelte bevindt zich op de eerste verdieping met 2
eenpersoonsslaapkamers met eigen badkamer plus een tweepersoonsslaapkamer
met een grote kleedkamer en een badkamer. Elk van de 3 slaapkamers heeft toegang
tot het terras.
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Binnenzwembad, Terras, Tuin, Zwembad,
Jacuzzi, Spa, Gym, Prive garage,
Hoge plafonds, Houten vloeren,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Vloerverwarming, , Airconditioning, Alarm,
Barbecue, Berging, Beveiliging, Bijkeuken,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dienstingang, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Inloopkast, Open haard,
Thuis bioscoop, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Zonnepanelen
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De tweede verdieping is voor gasten en heeft een kantoor, 2 slaapkamers en een
complete badkamer.
De trap en de vloer van de begane grond zijn gemaakt van travertin marmer, terwijl
de tweede verdieping parket heeft. De villa is voorzien van vloerverwarming,
verwarming en koeling via kanalen. Er is parkeergelegenheid voor maximaal 4
voertuigen en er is de mogelijkheid om een lift te installeren.
Een perfect huis voor gezinnen met kinderen dankzij de grote tuin, privacy en
uitstekende installaties.
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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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