
REF. VAL7620

1.350.095 € Huis / Villa - Te koop -
7 Slaapkamer huis / villa met 10,000m² Tuin te koop in El Saler / Perellonet
Spanje »  Valencia »  El Saler / Perellonet »  46220

7
Slaapkamers  

4
Badkamers  

600m²
Plattegrond  

10.000m²
Perceeloppervlakte  

100m²
Terras  

10.000m²
Tuin

+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

Grote villa met prachtige tuinen, een zwembad,
tennisbanen en terrassen. 600m² woonoppervlak op een
perceel van 10.000m² gelegen in een verhoogde positie in
Picasent.

Deze prachtige villa, voltooid in 2007, is gebouwd naar een klassiek en open ontwerp.
De accommodatie ligt te midden van 10.000 m² aan tuinen met een gebogen
zwembad in het midden, een gravel-tennisbaan en ontspanningsruimtes. Het
beschikt over uitstekende buitenruimtes.

De villa heeft een bebouwde oppervlakte van meer dan 600 m² verdeeld over 2
verdiepingen. De begane grond bestaat uit de master suite met een jacuzzi, de ruime
keuken met ruimte voor een eettafel en een grote woonkamer met toegang tot het
terras.

Op de tweede verdieping vinden we de overige slaapkamers, verdeeld rond een
prachtige trap.

Buiten zijn er verschillende constructies verspreid over het perceel, waaronder een
appartement voor onderhoudspersoneel, overdekte carport, instalaties huis en
kapel.

Deze accommodatie onderscheidt zich door haar prachtige buitenruimtes die zijn
gebruikt voor het hosten van bruiloften en andere evenementen. Door de verhoogde
ligging biedt de accommodatie uitzicht op zee en de bergen, maar toch in de buurt
van stedelijke centra zoals Picasent, Valencia en de stranden van Saler en Pereyonet.

lucasfox.co.nl/go/val7620

Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Jacuzzi, Tennisbaan,
Prive garage, Paardrij faciliteiten,
Hoge plafonds, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Balkon,
Barbecue, Chill out area, Exterior,
Speelplaats, Uitzicht, Verhuur licentie,
Volledig uitgeruste keuken

UNITS IN DIT BOUWPROJECT

Type Status Vloer Distribution Woonoppervlakte Rental yield

Vloer Slaapkamers Badkamers m², Terras m² 0.00%
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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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	Grote villa met prachtige tuinen, een zwembad, tennisbanen en terrassen. 600m² woonoppervlak op een perceel van 10.000m² gelegen in een verhoogde positie in Picasent.

