
VENDIDO

REF. VAL27607

635.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Quartos with 834m² Jardim à venda em Los Monasterios, Valencia
Spain »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

4
Quartos  

3
wc  

283m²
Plano  

1.118m²
area do terreno  

21m²
Terraço  

834m²
Jardim

+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

Fantástica casa com boa orientação, vistas desafogadas e
uma localização invejável.

Esta casa de família está localizada em um enclave privilegiado dentro da prestigiosa
urbanização Los Monasterios.

À entrada, um jardim bem estabelecido recebe-nos e permite ver a casa. Uma vez lá
dentro, encontramos um hall aberto que conduz a uma espaçosa sala de dois pisos
com uma magnífica lareira e onde as múltiplas janelas fornecem uma grande
luminosidade. Neste nível encontramos também uma cozinha com zona de refeições,
uma lavandaria e acesso a um terraço nas traseiras com uma bela paella pan. Um
escritório prático completa este andar.

No piso superior temos a zona nocturna, que é composta por dois quartos duplos
com terraço privativo, uma casa de banho completa que presta serviço e um quarto
principal, com casa de banho e varanda.

No caminho para a cave encontramos uma casa de banho que complementa a zona
diurna.

A cave tem cerca de 100 m² e inclui despensa, empilhador, calha de recolha de cinzas
da chaminé, cozinha e garagem.

No exterior temos outra zona de estacionamento e um terraço superior com uma
bonita vista panorâmica.

A casa, que precisa de ser renovada, foi meticulosamente e carinhosamente
construída, o que teve um impacto positivo no seu estado atual. Foi um dos
primeiros edifícios da zona, pelo que os actuais proprietários puderam escolher a
melhor localização para contemplar a serra e o mar em perfeita harmonia.

lucasfox.pt/go/val27607

Vistas ao mar , Terraço, Private garage,
Tectos altos, Luz natural, Vistas, Segurança,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Parque infantil, Painéis solares , Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento, A renovar
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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.
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