
VERKOCHT

REF. VAL8372

1.250.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa te koop in La Eliana, Valencia
Spanje »  Valencia »  La Eliana »  46183

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

471m²
Plattegrond  

1.536m²
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

Fantastische eigentijdse designvilla met 6 slaapkamers,
tuin en zwembad, te koop in L'Eliana.

Prachtige eigentijdse designvilla met zes slaapkamers gelegen in La Eliana, een zeer
dynamische woonwijk op 15 kilometer van de stad Valencia.

De villa is toegankelijk via een hal die leidt naar de kamers op de begane grond. We
vinden de lichte woon-eetkamer van ongeveer 61 m2 met toegang tot de tuin en dan
komen we bij een comfortabele keuken uitgerust met apparatuur van topmerken. Op
deze verdieping is er ook een speelkamer met een pooltafel, een toilet dat de hele
verdieping bedient en de garage met capaciteit voor twee auto's. De resterende
ruimte van de garage kan worden gebruikt als berging en/of wasruimte.

Een designtrap leidt ons naar de eerste verdieping, waar zich het nachtgedeelte met
zes slaapkamers bevindt. Een daarvan wordt momenteel gebruikt als fitnessruimte en
kantoor. Opgemerkt moet worden dat de hoofdslaapkamer een eigen badkamer heeft
met jacuzzi en douche, een kleedkamer en een eigen terras, en een andere
slaapkamer heeft ook een eigen badkamer. De rest van de slaapkamers delen twee
andere badkamers. Alle badkamers zijn van Porcelanosa met een uitstekende
afwerking. Daarnaast is er een groot terras met uitzicht op het zwembad en de tuin.

De buitenkant biedt een zwembad met overkapping, een grote tuin en een
paellero/barbecue.

Het huis heeft een hoogwaardige constructie, met vloerverwarming, airconditioning
in alle kamers, radiatorverwarming, technologisch alarmsysteem, automatische
rolluiken en grote ramen.

Deze prachtige villa zou ideaal zijn voor een gezin, in een onverslaanbare omgeving
en dicht bij de stad Valencia.

lucasfox.co.nl/go/val8372

Zwembad, Tuin, Terras, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Diervriendelijk,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, 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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