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1.200.000 € Penthouse - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer Penthouse met 88m² terras te koop in Ciudad de las
Ciencias
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Ciudad de las Ciencias »  46023

4
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3
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88m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Spectaculair, licht penthouse met prachtig uitzicht en een
groot terras met barbecue en jacuzzi, te koop in Ciudad
de las Ciencias.

Dit spectaculaire triplex penthouse is gevestigd in een modern gebouw met
gemeenschappelijke voorzieningen, een tuin met een speeltuin, een zwembad, een
garage en een conciërge. Ideaal voor gezinnen met oudere kinderen of koppels die
willen genieten van de luxe van het leven in een penthouse met een groot terras en
uitzicht, in het midden van de stad en toch met de privacy van een vrijstaand huis,
met ruimte om sociale en familie-evenementen te organiseren.

Het penthouse heeft twee ingangen, op de verdiepingen 11 en 12 van het gebouw.

Op de 12e verdieping is er toegang tot een hal met een toilet en de trap. De gang is
verbonden met een ruime eetkamer met een keuken en een kamer met veel
natuurlijk licht dankzij de grote ramen die uitkomen op het terras.

De keuken is opmerkelijk vanwege zijn grote formaat en is uitgerust met
geavanceerde apparatuur: een grote oven, koelkast en vriezer, geïntegreerd
koffiezetapparaat, magnetron, vijf-zone keramische kookplaat, wasmachine en
droger. De woonkamer heeft een design openhaard die helpt om van deze ruimte een
intiem, warm en gastvrij deel van het pand te maken.

De bovenste verdieping van het penthouse wordt gebruikt als een grote slaapkamer.
Deze grote slaapkamer heeft een schuin plafond met ramen en ingebouwde opslag
aan beide zijden. De badkamer is verdeeld in verschillende ruimtes: het toilet en
bidet in een gesloten ruimte, douchewand en een intieme ruimte waarin de jacuzzi
zich bevindt. De kleedruimte heeft een grote bank met dubbele wastafels voor een
spiegel.

De benedenverdieping heeft directe toegang vanuit de gemeenschappelijke ruimtes
en is verdeeld in een woongedeelte en kantoor, een tweede slaapkamer en een
badkamer met een bubbelbad. Het zou mogelijk zijn om een derde slaapkamer te
creëren door de woonruimte te verkleinen. Momenteel is het ideaal als een ruimte
voor tieners of bezoekers, omdat het onafhankelijk gebruik en tegelijkertijd gedeeld
gebruik van de in de ruimtes op de tussenverdieping (eetkamer, keuken en terras)
mogelijk maakt.

lucasfox.co.nl/go/val15219

Zeezicht, Zwembad, Terras, Spa, Jacuzzi,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Barbecue, Airconditioning
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Het terras van ongeveer 118 m² is verdeeld in twee vleugels. In de zuidvleugel vinden
we een verhoogd deel waarin zich een jacuzzi in de buitenlucht bevindt, en de rest is
aangewezen als ontspanningsruimte. In de westelijke vleugel is er een tafel en een
barbecue. Een indrukwekkend terras, gezien zowel zijn grootte als zijn uitzicht op de
stad en de haven, perfect voor sociale evenementen en met buitengewone privacy.

De kwaliteiten van de materialen en faciliteiten van het huis zijn uitstekend. Het
heeft zowel binnen als buiten natuurlijk houten parket en marmeren vloeren op de
bovenste verdieping. Er is vloerverwarming, warme en koude airconditioning, een
open haard en een domoticasysteem dat, onder andere, de terrasoverkappingen en
de zonwering bedient.
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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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