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GERESERVEERD

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

Prachtig luxe pand met een terras en uitzicht in een
benijdenswaardige natuurlijke omgeving, in een
exclusieve ontwikkeling.
Los Monasterios Residences, een exclusieve nieuwbouwproject, biedt u een elegant
luxe huis met 3 slaapkamers in een omheinde en gated community met uitstekende
gemeenschappelijke ruimtes, op een bevoorrechte locatie in een natuurlijke
omgeving aan de voet van de Sierra Calderona. Dit alles, zonder de nabijheid van
Valencia op te geven, met gemakkelijke toegang tot de stad, zowel over de weg als
met het openbaar vervoer.
Het pand, ontworpen door de prestigieuze studio Touza Arquitectos, valt op door zijn
overvloedige natuurlijke lichtinval, afwerkingen en materialen van uitzonderlijke
kwaliteit en voor een innovatieve lay-out waarin de fusie tussen buiten- en
binnenruimtes centraal staat, waardoor woonruimtes met ruimte worden verenigd.
indrukwekkend landschap van het gebied.
De woning heeft een comfortabele woon-eetkamer met grote ramen en toegang tot
een terras en biedt een aangename ruimte om te zonnebaden, te genieten van de
zachte bries en te ontspannen in een chill-out ruimte. De keuken, zeer praktisch,
heeft ingebouwde hoogwaardige Neff-apparatuur. Het nachtgedeelte bestaat uit 3
prachtige slaapkamers, de belangrijkste met een terras en toegang tot de tuin, en 2
complete badkamers.
Neem contact met ons op om dit indrukwekkende huis met 3 slaapkamers en terras
in Los Monasterios te bezoeken.
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lucasfox.co.nl/go/val18027
Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Conciërge service, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, 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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