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OMSCHRIJVING

Minimalistisch huis omgeven door een aangelegde tuin
met beveiligingssysteem, in de woonwijk Los
Monasterios.
Mooi minimalistisch huis van 341 m² gelegen op een perceel van bijna 1500 m² in de
woonwijk in Los Monasterios. De buurt is de thuisbasis van honderd gezinnen en
heeft 24-uurs beveiliging. Bovendien heeft dit huis in het bijzonder slechts één
buurman en wordt het gepresenteerd met een perimeter alarm beveiligingssysteem,
dus het geniet veel privacy en rust.
Bij binnenkomst van het pand worden we begroet door een aangelegde tuin met
pijnbomen, de ideale ruimte voor evenementen en feesten. Het huis is omgeven door
een prachtig aangelegde tuin met een zwembad en heeft 4 aantrekkelijke terrassen
waar u kunt ontspannen en genieten van het uitstekende klimaat van de regio.
Het huis is verdeeld over 4 verdiepingen. Op de begane grond, die zich op het niveau
van het zwembad bevindt, bevindt zich een onafhankelijke studio met een badkamer.
Deze kamer kan worden gebruikt als een extra slaapkamer, als u dat wilt. Er is ook
een lounge of een fitnessruimte / fitnessruimte met een groot raam. Beide ruimtes
hebben toegang tot het zwembad.
We gaan naar de eerste verdieping, de begane grond van het huis, via een mooie
wenteltrap of aan de buitenkant van het huis. Deze verdieping heeft een
minimalistische woonkamer met zeer hoge plafonds van meer dan 6 meter hoog, met
panoramische ramen, een open haard en een gezellige bibliotheek / kantoor gelegen
op een platform toegankelijk via de wenteltrap. Naast de woonkamer zijn de
eetkamer en de veranda. Al deze ruimtes hebben grote ramen die veel natuurlijk licht
bieden en een prachtig uitzicht en toegang tot de buitenkant bieden.
Vervolgens vinden we de keuken uitgerust met high-end apparaten en met toegang
tot een kleine eetkamer. De keuken heeft een bijgebouw dat dienst doet als berging
en wasruimte, met de wasmachine en droger. Ten slotte is er op deze verdieping ook
een slaapkamer met tweepersoonsbed en een badkamer.
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Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Houten vloeren, Hoge plafonds,
Modernistisch gebouw, Verwarming,
Open haard, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
Alarm
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De laatste twee verdiepingen, bedoeld voor het nachtgedeelte, zijn halve
verdiepingen en worden gescheiden door een paar treden. Op de tweede verdieping
is er een tweepersoonskamer van 33 m² met een eigen badkamer en 2 slaapkamers
van 13 m² die een badkamer delen. Deze slaapkamers zijn verbonden met de
bibliotheek op de benedenverdieping. Op de derde en laatste verdieping bevindt zich
de hoofdslaapkamer, die ook 33 m² meet en een eigen badkamer heeft.
De slaapkamers hebben een prachtig uitzicht op de tuinen, terwijl de rest van het
huis uitzicht biedt op de Sierra Calderona.
Dit huis heeft materialen en afwerkingen van de beste kwaliteit, zoals parket en witte
marmeren vloeren, led-verlichting, centrale verwarming met gasradiatoren en warme
en koude airconditioning in de slaapkamers.
Dit prachtige huis zou perfect zijn voor gezinnen die op zoek zijn naar een ruim huis
met de beste functies in een zeer rustige en veilige omgeving.
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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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