
REF. SAG18794

850.000 € Casa / Vila - Venda
casa / vila Quartos à venda em Los Monasterios, Valencia
Spain »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

6
Quartos  

5
wc  

571m²
Plano  

1.978m²
area do terreno

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.pt Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Villa elegante localizada em um beco sem saída em uma
área consolidada da prestigiada urbanização Los
Monasterios.

Elegante moradia de grande qualidade na sua construção na urbanização Los
Monasterios, com um terreno de 2.000 m² e 571 m² construídos distribuídos em três
andares.

No piso principal encontramos um elegante hall, uma área de serviço que liga ao
quarto de serviço com casa de banho privativa, uma sala de estar em três ambientes
(sala de estar, sala de jantar e sala de estar com lareira com acesso ao alpendre e
jardim), grande cozinha, outra sala de jantar e um quarto com casa de banho
privativa.

O primeiro andar é destinado a uma área de descanso, distribuída num quarto
principal com zona de vestir, casa de banho com banheira de hidromassagem e
duche, e terraço com vista parcial para o mar e para a cidade; outro quarto com casa
de banho privativa e mais dois grandes quartos assistidos por uma espaçosa casa de
banho com banheira, chuveiro e lavatório duplo.

Na cave da casa encontramos um espaço de quase 100 m² onde existe uma garagem
para dois veículos, uma casa de máquinas, arrecadações e uma zona polivalente.

A casa tem extras, tais como aquecimento a gás radiador, divide ar condicionado,
roupeiros, música ambiente, cisterna, piscina, churrasqueira, escadas de mármore,
piso de grés, elegante de madeira maiorquina, pet casa em o jardim consolidado com
belos pinheiros e uma grande variedade de vegetação. Outros pontos positivos a
destacar desta casa seria o fato de estar em uma grande parcela em uma das
melhores ruas da urbanização, muito consolidada e sem saída, o que lhe confere
maior privacidade e tranquilidade.

É possível comprar a casa com mobília por € 1.100.000.

lucasfox.pt/go/sag18794

Vistas à montanha, Jardim, Piscina, Terraço,
Jacuzzi, Private garage, Luz natural,
Estacionamento, Alarme, Aquecimento,
Ar condicionado, Armários empotrados ,
Chaminé, Churrasco, Cozinha equipada,
Despensa, Lavandaria, Permitido animais,
Próximo de escolas internacionais, Varanda,
Vestiário, Vistas
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.

REF. SAG18794

850.000 € Casa / Vila - Venda
casa / vila Quartos à venda em Los Monasterios, Valencia
Spain »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

6
Quartos  

5
wc  

571m²
Plano  

1.978m²
area do terreno

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.pt Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt

	Villa elegante localizada em um beco sem saída em uma área consolidada da prestigiada urbanização Los Monasterios.

