
REF. SAG18794

850 000 € Hus/Villa - Till salu
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ÖVERBLICK

Elegant villa belägen vid en återvändsgränd i ett
väletablerat område i den prestigefyllda Los
Monasterios-utvecklingen.

Elegant villa av hög kvalitet i sin konstruktion i Los Monasterios-utvecklingen, med en
tomt på 2 000 m² och en byggd yta på 571 m² fördelad på 3 våningar.

På bottenvåningen hittar vi en elegant hall, en tvättstuga som ansluter till
tjänstesovrummet med privat badrum, ett vardagsrum i tre miljöer (vardagsrum,
matsal och vardagsrum med öppen spis med tillgång till verandan och trädgården),
en stort kök, ytterligare en matsal och ett sovrum med eget badrum.

Den första våningen är tänkt som sovområdet, med ett sovrum med omklädningsrum,
badrum med jacuzzi och dusch, och terrass med delvis utsikt över havet och staden;
ytterligare ett sovrum med eget badrum och ytterligare två stora sovrum som delar
ett rymligt badrum med badkar, dusch och dubbelt handfat.

I källaren i huset hittar vi ett utrymme på nästan 100 m² där det finns ett garage för 2
fordon, ett maskinrum, förråd och en mångsidig yta.

Huset har extrafunktioner som radiatorgasuppvärmning, luftkonditionering,
garderober, rörmusik, cistern, pool, grillplats, marmortrappa, stengodsgolv, eleganta
träluckor, husdjur i den mogna trädgården med vackra tallar och en fantastisk
variation av vegetation. Andra positiva punkter för att lyfta fram detta hus skulle vara
det faktum att det ligger på en stor tomt i en av de bästa gatorna i utvecklingen, som
är mycket väl etablerad och utan genomgående trafik som ger det större integritet
och lugn.

Det är möjligt att köpa huset med möbler för 1 100 000 €.

lucasfox.se/go/sag18794

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Djur vänligt, Balkong

REF. SAG18794

850 000 € Hus/Villa - Till salu
hus/villa med 6 Sovrum till salu i Los Monasterios, Valencia
Spanien »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

6
Sovrum  

5
Badrum  

571m²
Planlösning  

1.978m²
Totalyta

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/sag18794
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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