
REF. VAL7615

1.900.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 120m² terras te koop in La Cañada,
Valencia
Spanje »  Valencia »  La Cañada »  46182

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

790m²
Plattegrond  

1.360m²
Perceeloppervlakte  

120m²
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
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Exclusief vrijstaand huis met grote woonruimtes,
slaapkamers met eigen badkamer, thuisbioscoop, spa,
chill-outruimte en een zwembad.

Lucas Fox presenteert deze exclusieve woning die opvalt door de eigentijdse
vormgeving van de ruimtes en de zorgvuldige selectie van de materialen, zowel in de
architectuur van de woning als in de buitenruimtes, zoals de veranda's, terrassen en
tuin.

Het perceel is toegankelijk via twee parallelle straten. De hoofdentree bevindt zich
aan de achterzijde van de woning, zodanig dat de ruimtes privé zijn en afgeschermd
van de straat.

Het huis heeft een uitgesproken eigentijdse esthetiek, dankzij de kubieke compositie.
Het huis is opgebouwd uit stenen muren met grote ramen omlijst met cortenstaal
timmerwerk.

De villa is verdeeld in verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich de
dagverblijven en het gastengedeelte. De eerste verdieping heeft het nachtgedeelte,
met drie grote slaapkamers met eigen badkamers. Ten slotte herbergt de semi-
kelderverdieping de fitnessruimte, de studieruimte, de bioscoopzaal en de spa met
een kleedkamer.

De functionele inrichting van het huis en de relatie tussen de hoofdruimten en de
dienstruimten vallen op. De distributie is zorgvuldig bestudeerd, zodat de
belangrijkste toepassingen worden aangevuld met opslag, wasruimte en andere
ruimtes.

De buitenruimtes zijn ontworpen om maximaal te genieten van de buitenlucht, zodat
ze verbonden blijven met het huis. U vindt een aangename chill-outruimte naast de
meest bosrijke omgeving, een verfrissende badzone naast het kristalheldere
zwembad en een leuke ruimte voor cocktails en zomerse maaltijden naast de
buitenkeuken en barbecue. Daarnaast heeft het perceel voldoende ruimte voor vijf
parkeerplaatsen.

lucasfox.co.nl/go/val7615

Zwembad, Tuin, Terras, Spa, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Vloerverwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Thuis bioscoop,
Speelplaats, Inloopkast, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dienstingang, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Barbecue, Alarm,
Airconditioning, 
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Het ontwerp en de esthetiek van het huis, samen met de natuurlijkheid van de
materialen, creëren een mediterraan huis, dat opvalt door zijn serene sfeer en
verfijnd comfort.

Neem contact op voor meer informatie.
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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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