REF. SAG19077

€890,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa met 117m² terras te koop in Los Monasterios
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

Ongelooflijke villa met 6 slaapkamers, een tuin, een
zwembad en een garage in Los Monasterios.
Deze villa van 445 m² ligt op een perceel van 1.199 m² aan een rustige straat in Los
Monasterios, een exclusieve residentiële ontwikkeling. Het pand, met 6 slaapkamers,
is een ideale gezinswoning en beschikt over ruime en comfortabele kamers, veel
natuurlijk licht en een tuin met een zwembad in perfecte staat, ideaal om te genieten
op elk moment van het jaar. De villa wordt gepresenteerd in perfecte staat, klaar om
in te trekken, maar zou profiteren van een update om het om te toveren in een
exclusieve moderne villa met een onberispelijke buitenruimte.
Het huis is als volgt over een verdieping verdeeld:
We worden verwelkomd in het pand door een hal met de woon-eetkamer aan de
rechterkant. Deze ruime kamer heeft schuifdeuren die uitkomen op het terras en de
tuin. Naast de deur is er een grote ingerichte keuken met een deur die toegang naar
buiten biedt.
Het slaapgedeelte bestaat uit vier prachtige slaapkamers met eigen badkamers en
inbouwkasten. Twee van deze kamers hebben een woonkamer / kantoor met meer
privacy. Een gastentoilet en een toegangsdeur naar de trap naar de kelder
vervolledigen deze verdieping.
De kelder is aan de rechterkant samengesteld uit een praktische berging en aan de
linkerkant een open ruimte van ongeveer 170 m².
Eindelijk, buiten is er een mooi terras met veel privacy en een zonnig grasveld waar
we het zwembad vinden, ideaal om af te koelen tijdens de hete maanden.
Het huis is uitgerust met airconditioning, verwarming, dubbele beglazing en een
alarm om te zorgen voor uw maximale comfort te allen tijde.
Neem contact met ons op om deze villa met een tuin en zwembad in Los Monasterios
te ontdekken.

Contact ons over deze woning
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje

lucasfox.co.nl/go/sag19077
Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats, Alarm,
Berging, Beveiliging,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Dubbel glas, Inbouwkasten, Verwarming
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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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