
REF. VAL26257

1.900.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Los Monasterios, Valencia
Spanje »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

553m²
Woonoppervlakte  

1,233m²
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
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OMSCHRIJVING

Ontwerp, materialen, bruikbaarheid en perfect
onderhoud zijn de meest opmerkelijke kenmerken van dit
pand.

Elegant en modern huis dat opvalt door zijn architectuur en design.

De schuin aflopende gevel nodigt uit tot betreden van deze woning waar niets aan
het toeval is overgelaten en waar aan de details is gelet om een unieke en
functionele woning te creëren.

We worden begroet door een imposante inkomhal met een hoogte van ongeveer 6
meter die leidt naar de stijlvolle woon-eetkamer. Deze open ruimte gaat harmonieus
samen met de moderne open keuken, voorzien van state-of-the-art elementen. Vanaf
hier hebben we een prettige toegang tot een van de terrassen.

Op deze verdieping en voor meer comfort hebben we de hoofdslaapkamer, met een
reeks ruimtes die een benijdenswaardige set creëren met de kleedkamer en de en-
suite badkamer zonder fysieke barrières.

Net erboven leidt de prachtige trap naar nog een volledige slaapkamer met een en-
suite badkamer. Terugkerend naar de entreevloer, trekt een andere open trap onze
aandacht waarmee we naar een open kamer gaan met een prachtig buitenpanorama.
Momenteel wordt het gebruikt als kantoor, hoewel het voor verschillende doeleinden
kan worden gebruikt. Dit niveau herbergt nog een grote kamer.

Alle kamers vallen op door hun natuurlijke lichtinval en toegang tot aangename
terrassen.

Opgemerkt moet worden dat het afwerkingsniveau van het hoogste niveau is, met
uitstekend onderhoud. Om een deel van zijn uitmuntendheid te benadrukken, biedt
het complete domoticasysteem meerdere functies in dit slimme huis. Of de
opvallende radiatoren die we tijdens onze tour terugvinden en die perfect passen bij
de decoratie.

In het souterrain gaan de verrassingen verder met een bioscoopzaal en
woongedeelte. En de uitstekende garage met grote capaciteit voor voertuigen,
werkruimte en opslag.

lucasfox.co.nl/go/val26257

Zwembad, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Alarm, Beveiliging,
Dichtbij internationale scholen,
Dubbel glas, Inbouwkasten,
Volledig uitgeruste keuken
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Uiteraard botst het exterieur niet met het interieur. U kunt genieten van een prachtig
uitzicht op de zee en de bergen, met een tuin op twee niveaus die zeer goed verzorgd
en tegelijkertijd zeer praktisch is zodat deze gemakkelijk in perfecte staat kan
worden gehouden. Het huis biedt ook een grote jacuzzi waarmee u tegen de stroming
in kunt zwemmen.

Kortom, het is een zeer persoonlijke woning die aan de hoogste verwachtingen kan
voldoen.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.
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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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