
VENDIDO

REF. VAL30938

990.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 700m² Jardim à venda em Los
Monasterios
Spain »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

5
Quartos  

3
wc  

411m²
Plano  

1.162m²
area do terreno  

109m²
Terraço  

700m²
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

Uma casa romântica com muita privacidade e excelentes
vistas da natureza exuberante

Para os amantes da tranquilidade, desfrute de uma casa espaçosa e confortável
voltada para o leste com um grande jardim em uma urbanização de alto padrão como
Monasterios.

Lucas Fox propõe esta propriedade recentemente renovada com muita graça e estilo
contemporâneo.

A parte de trás da casa confina com uma área natural protegida que o infunde
oxigênio e privacidade e na frente você desfruta das vistas da Serra Calderona,
estamos sem dúvida em uma localização privilegiada com alma e caráter.

Casa confortável e prática já que você conta com três quartos no térreo com áreas
amplas e completas e uma suíte master privativa com closet no primeiro andar, mais
típica de um hotel de sonho. Um grande espaço no porão que você pode alocar para
o que quiser e preenchê-lo com as atividades que você precisa. Superfícies acabadas
que permitem uma óptima qualidade de vida.

Dois magníficos terraços exteriores, um fresco a Norte e outro soalheiro a Sul, farão
as delícias dos seus residentes nas noites ao ar livre.

lucasfox.pt/go/val30938

Vistas à montanha, Jardim,
Serviço de porteria, Luz natural,
Estacionamento, Vistas, Segurança,
Salão de beleza,
Próximo de escolas internacionais,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Ar condicionado, Alarme,
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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