REF. SAG18794

€1,000,000 Huis / Villa - Te koop

6 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Los Monasterios, Valencia
Spanje » Valencia » Los Monasterios » 46530
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OMSCHRIJVING

Elegante villa gelegen aan een doodlopende straat in een
gerenommeerd gebied van de prestigieuze ontwikkeling
van Los Monasterios.
Elegante villa van hoge kwaliteit in de bouw in de ontwikkeling van Los Monasterios,
met een perceel van 2.000 m² en een bebouwde oppervlakte van 571 m² verdeeld
over 3 verdiepingen.
Op de begane grond vinden we een elegante hal, een wasruimte die aansluit op de
dienst slaapkamer met eigen badkamer, een woonkamer in drie omgevingen
(woonkamer, eetkamer en woonkamer met open haard met toegang tot de veranda
en de tuin), een grote keuken, een eetkamer en een slaapkamer met ensuite
badkamer.
De eerste verdieping is bedoeld als slaapgedeelte, met een grote slaapkamer met
kleedruimte, een badkamer met een jacuzzi en een douche en een terras met
gedeeltelijk uitzicht op de zee en de stad; nog een slaapkamer met een eigen
badkamer en nog 2 grote slaapkamers die een ruime badkamer delen met een
ligbad, douche en dubbele wastafel.
In de kelder van het huis vinden we een ruimte van bijna 100 m² met een garage voor
2 voertuigen, een machinekamer, opslagruimten en een multifunctionele ruimte.
Het huis heeft extra's, zoals radiatorgasverwarming, airconditioning, inbouwkasten,
achtergrondmuziek, stortbak, zwembad, barbecueruimte, marmeren trap, steengoed
vloer, elegante houten luiken, huisdier huis in de volgroeide tuin met prachtige
dennen en een grote verscheidenheid aan vegetatie. Andere positieve punten om te
benadrukken van dit huis zou het feit zijn dat het op een groot perceel in een van de
beste straten van de ontwikkeling is, dat zeer goed ingeburgerd is en zonder
doorgaand verkeer dat het meer privacy en rust geeft.
Het is mogelijk om het huis met meubels te kopen voor € 1.100.000.
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Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Jacuzzi, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Barbecue,
Berging, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen,
Diervriendelijk, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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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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