
VERKOCHT

REF. VAL12701

515.000 € Huis / Villa - Verkocht
3 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Bétera, Valencia
Spanje »  Valencia »  Bétera »  46117

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

225m²
Plattegrond  

811m²
Perceeloppervlakte

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

Klassieke villa in mediterrane stijl met ruime kamers en
een perfecte indeling, te koop in de beroemde woonwijk
Torre Conill.

Cassic Villa in mediterrane stijl gelegen in de gewilde woonwijk Torre en Conill.

Bij het betreden van het pand vinden we een lange gang met meerdere kamers aan
de linker- en rechterkant, allemaal perfect verdeeld. Op de begane grond zijn er 3
slaapkamers met 3 badkamers, een grote woon-eetkamer, een keuken en een
wasruimte. De buitenkant is toegankelijk vanuit elke kamer op de begane grond.

De woonkamer is ruim, ontvangt de hele dag door natuurlijk licht en heeft een
formele eethoek. De keuken is volledig uitgerust en heeft ook een eethoek.

Alle slaapkamers zijn tweepersoonskamers, terwijl de grote slaapkamer een
kleedkamer en een grote badkamer heeft. De badkamers op de begane grond hebben
allemaal uitzicht naar buiten toe en daarnaast vinden we ook een praktische
wasruimte.

De eerste verdieping biedt een ruime ruimte met schuine plafonds, bestaande uit
een lounge en 2 kantoren die uitkomen op deze multifunctionele ruimte. Dit gebied
biedt veel warmte en zou een perfecte winterkamer, een speeltuin, een studio of
voor elk ander gebruik volgens de voorkeuren en behoeften van de nieuwe eigenaar.

Het buitengebied van het huis heeft een halfoverdekt terras, ideaal om buiten te
eten, een prachtige tuin met palmbomen, een barbecue en een fantastisch zwembad
omgeven door een onberispelijk gazon, dat de hele dag door zon ontvangt. Daarnaast
is er een gedeelte met ligstoelen om te zonnebaden in totale privacy.

Deze woning onderscheidt zich door de kwaliteit van de gebruikte bouwmaterialen en
de praktische en intuïtieve lay-out. De ramen zijn Climalit, de deuren massief hout, er
is airconditioning via leidingen. Er zijn twee alarmen: een perimeter en een interieur,
voor totale beveiliging.

lucasfox.co.nl/go/val12701

Zwembad, Tuin, Terras, Parkeerplaats,
Verwarming, Exterior,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Barbecue, 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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