
SÅLD

REF. VAL11766

1 100 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum med 950m² Trädgård till salu i Bétera, Valencia
Spanien »  Valencia »  Bétera »  46117

4
Sovrum  

4
Badrum  

558m²
Planlösning  

1.150m²
Totalyta  

50m²
Terrass  

950m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Högkvalitativ designer villa i perfekt skick till salu i Torre
en Conill de Bétera.

Denna designer villa ligger i det lugna samhället Torre en Conill de Bétera, ett område
som ligger mycket nära golfbanan och alla typer av tjänster som erbjuds av
samhället, inklusive 2 timmars säkerhet och busslinje.

Huset byggdes för 15 år sedan men förblir i perfekt skick. Det är en högkvalitativ villa
med många designfunktioner och har presenterats i en prestigefylld inredning och
dekorationstidning.

På bottenvåningen finns hallen med trappor som leder till övervåningen, ett stort kök
med tvätt och tillgång till matsalen som är ansluten till vardagsrummet. Det finns
också ett dubbelrum med ett komplett badrum med dusch.

På första våningen finns sovrummet med en klädkammare ansluten till badrummet,
med ett stort badkar och dusch. En hall ger tillgång till 2 dubbelrum med gemensamt
badrum. Denna våning har ett öppet utrymme till bottenvåningen med en glasreling.

Källaren har ett rum som används som studie- eller lekrum, ett förråd, ett skafferi
som är anslutet till köket genom en dumma och ett garage med 4 bilar på mer än 100
m².

Anlagda områden omger huset, men det är på baksidan där det finns det största
trädgårdsområdet, poolen, grillen och ett badrum med dusch. I detta område finns
också 2 terrasser, varav 1 täckt med ett område på ca 20 m² och en annan avtäckt
bredvid poolen med ett ungefärligt område på 30 m².

Huset har högkvalitativa ytor som högt i tak, trädörrar, fönster med säkerhetsglas,
inbyggda garderober, naturgasuppvärmning, ett centralt dammsugare för rengöring
med en ny monteringsmaskin, natur- och trägolv, en dumbwaiter och en inredning
och omkretslarm.

Ett otroligt tillfälle att skaffa en designer villa i perfekt skick beläget i ett lugnt läge.

lucasfox.se/go/val11766

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Högt i tak, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Säkerhet, Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster
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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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