
REF. VALR22595

14.000 € ao mês Casa / Vila - Em aluguer
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 400m² Jardim em aluguer em Los
Monasterios
Spain »  Valencia »  Los Monasterios »  46500
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DESCRIÇÃO

Casa espetacular com espaços abertos ao mar e à serra e
com grandes janelas, localizada no topo de uma colina
com a melhor localização para desfrutar das vistas do
Golfo de Valência.

SOMENTE DISPONÍVEL PARA ALUGUER LONGA ESTADIA, ABRE AS FÉRIAS

Entre o mar e as montanhas, é o local idílico desta casa com características
contemporâneas poderosas que unem natureza e artifício. A casa fica no ponto mais
alto dos mosteiros, onde é preciso viver a paisagem mediterrânea e a partir da qual a
vista panorâmica azulada do céu e do mar é contemplada. A casa é implantada
naturalmente, ligada ao chão por uma base sólida de planta e suas paredes de
alvenaria de cor creme. Os diferentes níveis sobem verticalmente acompanhando a
inclinação da encosta e os terraços são como camadas horizontais ou bandejas
suspensas que aprimoram as vistas para o infinito.

Únicos e únicos são os conceitos que acompanham a construção da casa. A
combinação de paisagem e material de construção é o motor do projeto: pedra na
base, ônix e mármore em todas as suas versões no ar. As paredes são quase como
âmbar, a cor dourada do mel, criando uma atmosfera elegante e natural.

A casa é acessada a partir da parte mais baixa da encosta. É um acesso clássico em
seu conceito, composto por um grande portão, um caminho central e duas faixas
simétricas de vegetação. Neste nível é o parque de estacionamento completamente
ligado à encosta. Os três níveis superiores se desdobram da encosta e são
absolutamente exteriores, de tal forma que os espaços se estendem em direção à
paisagem através de imensas superfícies envidraçadas e grandes terraços.

No nível superior, é desenvolvida a área diurna, concebida como uma sala contínua,
flexível e universal, com sala de estar, sala de jantar, cozinha e dois pequenos
núcleos no centro, que integram um vaso sanitário e o elevador. Este espaço único é
dobrado em superfície quando se toma os terraços adjacentes e se multiplica quando
se olha a paisagem. É um espaço quase infinito que flutua no mar.

O nível é completado com uma obra de arte: a escada. Esta peça representa a
singularidade material da casa, gerando uma atmosfera elegante e mágica.

lucasfox.pt/go/valr22595

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Piscina climatizada, Piscina, Jardim, Spa,
Private garage, Ginásio, Elevador,
Tectos altos, Pavimento de mármore,
Luz natural, Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Vistas, Vestiário,
Sistema domótico, Segurança,
Próximo de escolas internacionais,
Permitido animais, Painéis solares ,
Lavandaria, Janelas de vidro duplo ,
Exterior, Despensa, Cozinha equipada,
Chaminé, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme

Período de aluguer mínimo: 12 meses.

Já está disponível!
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O incrível terraço é delimitado e protegido com uma grande pérgola, aberta ao céu ou
coberta por um tecido perfurado. Também possui uma lareira ao ar livre e uma jóia
única: uma piscina infinita com piso transparente que projeta seus reflexos no piso
inferior. O envelope do terraço combina com o mar Mediterrâneo.

Os dois níveis mais baixos funcionam de maneira semelhante, com cinco quartos com
banheiro privativo e academia. Tudo com terraços e vistas.

No andar intermediário, estão localizados os três quartos da família. Eles coincidem
em materialidade e paisagem, e a escala e o espetacular padrão de mármore
retroiluminado do quarto principal surpreendem.

Os jardins também foram estudados em detalhes, a iluminação e o recinto da
parcela. Isso completa uma casa única devido à sua concepção, materialidade e
localização: um refúgio autêntico com a mistura de seus reflexos dourados com o
azul do mar.

A casa está disponível para alugar ou alugar com uma opção de compra.
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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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	Casa espetacular com espaços abertos ao mar e à serra e com grandes janelas, localizada no topo de uma colina com a melhor localização para desfrutar das vistas do Golfo de Valência.

