REF. SAG14541

650.000 € Huis / Villa - Verkocht

4 Slaapkamer huis / villa met 776m² Tuin te koop in Los Monasterios, Valencia
Spanje » Valencia » Los Monasterios » 46530
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Contact ons over deze woning
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
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OMSCHRIJVING

Mooi huis van 285 m² op een perceel van 1.066 m² met
een grote tuin met een zwembad, een terras en nabij het
centrum van Puzol, op slechts 20 km van het centrum van
de stad Valencia.
Deze villa is gebouwd op één verdieping en is een huis in familiestijl, dat een warme
sfeer en functionaliteit combineert. Bomen grenzen aan een prachtige privé
buitenruimte en geven de tuin en het zwembad veel privacy.
De villa heeft een bebouwde oppervlakte van 255 m2 op een perceel van 1.060
zorgt voor een grote ruimte zowel in de woning als in de tuin.

m2

, wat

De hoofdingang leidt naar een rechthoekige woonkamer met een open haard en
ramen die de hele kamer verlichten. Vanaf hier heeft u toegang tot een tuin via een
grote veranda. De ruimte is perfect om overdag buiten te eten en heeft glazen
omhuizingen voor de winter.
Enerzijds vinden we in de woonkamer de keuken, die zeer functioneel is en volledig
uitgerust en ingericht in lijn met de stijl van het huis. Vervolgens brengt een kleine
hal ons naar 4 slaapkamers, waaronder de master suite met een eigen badkamer en
kleedkamer. De verdieping wordt gecompleteerd door een extra badkamer.
Er is een tweede veranda die rond het huis loopt naar het zwembad, de barbecue, de
speeltuin, de wasruimte en de garage.
De ontwikkeling van de kloosters heeft een countryclub met allerlei recreatie- en
sportfaciliteiten, 5 zwembaden, een voetbalveld, 5 tennisbanen, 7 padeltennisbanen,
een basketbalveld, een racquetballveld en een golfbaan. Daarnaast heeft het een
restaurant met een uitstekende service die volledig ter beschikking staat van de
leden.
De woonwijk biedt het hele jaar door 24-uurs bewaking. Dit is een ideale gelegenheid
voor liefhebbers van exclusiviteit, gezinsleven en rust. Een perfecte woning voor wie
in de stad werkt en aan het eind van de dag in alle comfort wil uitrusten.
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Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Verwarming, Rolstoeltoegankelijk,
Open haard, Inbouwkasten, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
Berging, 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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