
VERKOCHT

REF. VAL24459

580.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Paterna, Valencia
Spanje »  Valencia »  La Cañada »  46980

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

365m²
Plattegrond  

500m²
Perceeloppervlakte

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een ontwikkeling van 6 onafhankelijke woningen met een
mediterraan ontwerp met grote ruimtes, in een gebied
nabij de stad.

Deze huizen liggen op een strategische locatie in de regio, in een aangename, groene
omgeving in een ontwikkeling die alle voorzieningen heeft, naast belangrijke
internationale scholen, ziekenhuizen en de nabijheid van de luchthaven van Manises.

Het exterieurontwerp is zeer eigentijds met een mediterraan tintje. Het valt op door
zijn compositie, eenvoudige maar krachtige witte structuren, die overdekte terrassen
en veranda's vormen. De gevel is eenvoudig en fris, met grote ramen en deuren,
waardoor alle binnenkamers veel lichtinval krijgen en de binnenruimtes perfect
aansluiten op de tuin en het zwembad.

Elk van de huizen ligt op een perceel van 500 m² met royale buitenruimtes: entree,
woonkamer, tuin en een privézwembad.

De woningen zijn verdeeld over drie niveaus. Op de begane grond vinden we de
immense woonkamer, met een dubbel hoog gedeelte en met verschillende ramen in
verschillende oriëntaties die in wisselwerking staan met de tuin. Deze ruimte sluit
aan op de open keuken met een eiland en directe toegang tot de veranda naast het
zwembad. Het is een zeer grote keuken en er is een bijgebouw voor een wasruimte.
Op de begane grond is er een slaapkamer en een complete badkamer.

Het bovenste niveau bestaat uit drie slaapkamers met bergruimte en een open studie
die ruimtelijk gerelateerd is aan de woonkamer. De grote ensuite slaapkamer heeft
een kleedkamer en een complete badkamer. Het nachtgedeelte wordt aangevuld met
de derde badkamer van het huis. In de onderbouw is er een grote ruimte met
voldoende ruimte om te gebruiken als garage, speelkamer en / of berging.

De architectonische kwaliteit en het krachtige ontwerp worden aangevuld door de
materiaalkwaliteit en de neutraliteit van de afwerkingen. Het interieurontwerp is
gebaseerd op een combinatie van texturen en kleuren om een tijdloos en fris
interieur te creëren in dialoog met het exterieurdesign.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

lucasfox.co.nl/go/val24459

Tuin, Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Airconditioning
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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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