
SÅLD

REF. SAG14541

650 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum med 776m² Trädgård till salu i Los Monasterios, Valencia
Spanien »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

4
Sovrum  

2
Badrum  

255m²
Planlösning  

1.060m²
Totalyta  

32m²
Terrass  

776m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Vackert hus på 285 m² på en tomt på 1.066 m² med en
stor trädgård med en pool, en terrass och nära centrum
av Puzol, bara 20 km från centrum av staden Valencia.

Denna villa är byggd på en våning och är ett hem i familjestil, som kombinerar en
varm atmosfär och praktiska egenskaper. Träd gränsar till ett vackert privat yttre
utrymme och ger trädgården och poolen en hel del avskildhet.

Villan har en bebyggd yta på 255 m  på en tomt på 1 060 m  vilket säkerställer ett
stort utrymme både inne i huset och i trädgården.

Huvudentrén leder till ett rektangulärt vardagsrum med öppen spis och fönster som
lyser upp hela rummet. Härifrån når du en trädgård genom en stor veranda.
Utrymmet är perfekt för att avnjuta måltider utomhus under dagen och har
glashöljen för vintern.

Å ena sidan, i vardagsrummet hittar vi köket, som är mycket funktionellt och fullt
utrustat och möblerat i linje med husets stil. Sedan tar en liten hall oss till 4 sovrum,
inklusive mastersviten med eget badrum och omklädningsrum. Golvet kompletteras
av ett extra badrum.

Det finns en andra veranda som går runt huset till poolområdet, grillplatsen,
lekplatsen, tvättstugan och garaget.

The Monasteries Development har en country club med alla typer av fritids- och
sportfaciliteter, 5 pooler, fotbollsplan, 5 tennisbanor, 7 padeltennisbanor, en
basketplan, racquetballplan och golfbana. Dessutom har den en restaurang med
utmärkt service till medlemmarnas fullständiga förfogande.

Bostadsområdet erbjuder 24-timmarsövervakning året runt. Detta är en idealisk
möjlighet för älskare av exklusivitet, familjeliv och lugn. Ett perfekt boende för dig
som arbetar i stan och vill vila när de kommer hem i slutet av dagen i full komfort.

lucasfox.se/go/sag14541

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Uppvärmning, Säkerhet, Rullstolar,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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	Vackert hus på 285 m² på en tomt på 1.066 m² med en stor trädgård med en pool, en terrass och nära centrum av Puzol, bara 20 km från centrum av staden Valencia.

