REF. VAL8640

€1,200,000 Huis / Villa - Te koop

4 Slaapkamer Huis / Villa met 2,500m² Tuin te koop in El Bosque / Chiva, Valencia
Spanje » Valencia » El Bosque / Chiva » 46370
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OMSCHRIJVING

Huis in traditionele mediterrane stijl met 4 slaapkamers
en 4 badkamers, een grote tuin en een zwembad te koop
in de buurt van de golfbaan in El Bosque.
Dit prachtige traditionele, vrijstaande huis kijkt uit over een golfbaan en de tuin van
2500 m², compleet met een zwembad. De tuin is goed onderhouden en biedt in de
zomer een grote verscheidenheid aan rozen en andere planten, en heeft
verschillende gebieden om te ontspannen.
Het huis zelf bestaat uit een woonkamer met hoge plafonds en houten balken en
biedt een prachtig uitzicht over de tuin. Dit is verbonden met de eetkamer en de
onlangs gerenoveerde en uitgeruste keuken en heeft toegang tot het terras. Vanuit
dit gebied kunt u het kantoor, de fitnessruimte en de kelder bereiken.
Tegenover de sportschool en kelder, aan de andere kant van een binnenplaats, is een
entertainmentruimte, bijkeuken en 2 kamers die momenteel worden gebruikt voor
opslag, maar beide kunnen eventueel worden omgezet in extra slaapkamers indien
nodig. Naast deze kamers bevindt zich ook een extra badkamer met een sauna en
toegang tot het terras.
Boven vindt u de 3 slaapkamers, elk met een eigen badkamer. De grote slaapkamer
heeft ook een grote kleedkamer en een terras met uitzicht op de tuin. Er is hier
ruimte om indien gewenst een vierde complete slaapkamer en badkamer te creëren.
Het huis zou perfect zijn voor gezinnen met kinderen en gepensioneerden die graag
dicht bij de natuur zijn vanwege de privé en ruime tuin met uitstekende faciliteiten.
Als gevolg hiervan zou het ook geschikt zijn voor vakantieverhuur of evenementen.
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Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Gym, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, , Airconditioning, Barbecue,
Beveiliging, Bijkeuken, Chill out area,
Exterior, Inloopkast, Open haard, Uitzicht,
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.

Contact ons over deze woning
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje

