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OMSCHRIJVING

Prachtige villa met uitzicht op de zee en de stad Valencia
vanaf alle verdiepingen, met garage, lift en infinity pool.
Het huis is verdeeld in drie verdiepingen. We hebben toegang tot de garage, die zich
op de begane grond bevindt en plaats biedt aan twee auto's. Er is ook veel ruimte
voor opslag, de machinekamer en de lift.
Op de eerste verdieping vinden we de keuken, een toilet en een grote lichte
woonkamer met prachtig uitzicht op zee, zelfs vanaf de bank. Vanuit de woonkamer
en de keuken heeft u toegang tot het terras, de perfect uitgeruste zomerkeuken en
het zwembad.
Op de tweede verdieping vinden we de hoofdslaapkamer met kleedkamer en een
eigen badkamer met hydromassagebad, nog een slaapkamer, een badkamer met een
douche en een terras dat met glas kan worden afgesloten om een extra slaapkamer
te creëren. Oorspronkelijk had het huis drie slaapkamers op de tweede verdieping,
maar de huidige eigenaars wilden het liever zonder en hadden een grotere
privébadkamer. Een detail dat moet worden opgemerkt, is het voorrecht om de zee te
zien vanuit de bed van de hoofdslaapkamer; ongetwijfeld een luxe waar maar weinig
mensen van kunnen genieten.
Het huis is gebouwd in 2007 en verkeert in perfecte staat. Het heeft vloerverwarming,
airconditioning met warm-koude kanalen, druppelirrigatie in de bloembakken en
marmeren vloeren op de eerste verdieping en houten vloeren op de tweede
verdieping.
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Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Zwembad, Jacuzzi, Conciërge service,
Prive garage, Lift, Houten vloeren,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Vloerverwarming, Airconditioning, Alarm,
Barbecue, Berging, Beveiliging, Bijkeuken,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Inloopkast, Nieuwbouw,
Rolstoeltoegankelijk, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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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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