REF. SAG16292

€1,600,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Los Monasterios, Valencia
Spanje » Valencia » Los Monasterios » 46500

5

4

501m²

2,099m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje

REF. SAG16292

€1,600,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Los Monasterios, Valencia
Spanje » Valencia » Los Monasterios » 46500

5

4

501m²

2,099m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

OMSCHRIJVING

Prachtige villa met een grote tuin en een fantastisch
uitzicht op de Sierra Calderona en de zee, te koop in de
beste buurt van Los Monasterios, in Valencia.
Villa van 501 m² gelegen in het beste deel van de Los Monasterios, zeer dicht bij de
Social Club en met een fantastisch uitzicht op de Sierra Calderona en de
Middellandse Zee. Alle woningen in Los Monasterios hebben toegang tot 5
zwembaden, 6 padelbanen, 6 tennisbanen, kunstgras voetbalvelden, basketbal en een
speeltuin, onder andere voorzieningen. Bovendien heeft de gated community 24 uur
per dag privébeveiliging en een internationale school.
Het huis heeft 2 verdiepingen. De begane grond bestaat uit een grote woonkamer
met een open haard en grote ramen op het oosten, waardoor er veel natuurlijk licht
binnenvalt. Via schuifdeuren komen we bij de keuken en aan het einde van de gang is
er een dienstbadkamer en 2 grote slaapkamers met kasten en een eigen badkamer,
een van hen heeft 2 kleedkamers en uitzicht op de tuin.
De bovenste verdieping heeft een woonkamer en 2 tweepersoonsslaapkamers die
een badkamer delen, en een terras met een onovertroffen uitzicht op de
Valenciaanse kust. Ten slotte vinden we in de kelder een grote speelkamer, een
bijkeuken en de dienst slaapkamer en badkamer.
Buiten vinden we 2.099 m², bestaande uit een grote tuin, een patio en een
parkeerplaats voor 6 auto's. Een ideale gelegenheid voor gezinnen die willen
genieten van een spectaculaire villa in de beste buurt van Los Monasterios.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezoek te regelen.
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lucasfox.co.nl/go/sag16292
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Marmeren vloeren, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Beveiliging,
Domotica systeem, Uitzicht
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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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