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325.000 € Appartement - Te koop

Nieuwbouw 2 Slaapkamer appartement met 11m² terras te koop in Los
Monasterios
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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in Los
Monasterios, Valencia beschikt over prijzen vanaf 325,000
€ en huur rendement van 7%
De exclusieve nieuwbouwontwikkeling, Los Monasterios Residences, biedt dit
prachtige appartement met 2 slaapkamers in een omheind en beschermd
wooncomplex met uitstekende gemeenschappelijke ruimtes en een bevoorrechte
locatie aan de voet van Sierra Calderona. Dit alles zonder concessies te doen aan de
gemakkelijke toegang tot de stad Valencia, zowel over de weg als met het openbaar
vervoer.
Het appartement, ontworpen door de prestigieuze studio Touza Arquitectos, valt op
door zijn overvloedige lichtinval, hoogwaardige materialen en afwerkingen en door
een innovatieve lay-out met verbinding tussen de buiten- en binnenruimtes, die de
woonruimtes verbindt met het indrukwekkende landschap van het gebied en de zee
op de achtergrond.
Dit gezellige appartement biedt een heerlijk dagverblijf, opgevat als een grote open
ruimte, van waaruit u kunt genieten van een prachtig uitzicht. De moderne keuken is
voorzien van inbouwapparatuur van het merk Neff en de woonkamer heeft toegang
tot een fantastisch terras. Deze ruimte geniet de hele dag van zon dankzij de
bevoorrechte oriëntatie op het zuidoosten. De slaapkamers zijn ruim, comfortabel en
elegant, en de hoofdslaapkamer heeft toegang tot het terras.
Het appartement heeft zowel in de dagruimte als in de slaapkamers ingebouwde
kleerkasten om de opslagruimte te maximaliseren. Het heeft ook een praktische
externe bijkeuken naast de keuken. Indien extra bergruimte gewenst is, is het
mogelijk om een berging in de onderbouw van het pand aan te schaffen.
Neem contact met ons op om dit prachtige nieuwbouwhuis met terras in Los
Monasterios te bezoeken.
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lucasfox.co.nl/go/val17977
Uitzicht op de bergen, Terras, Zwembad,
Conciërge service, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, Airconditioning, Alarm,
Beveiliging, Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Nieuwbouw, 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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