REF. VAL18134

450 000 € Lägenhet - Till salu

Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 139m² Trädgård till salu i Los Monasterios
Spanien » Valencia » Los Monasterios » 46500
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+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien

REF. VAL18134

450 000 € Lägenhet - Till salu

Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 139m² Trädgård till salu i Los Monasterios
Spanien » Valencia » Los Monasterios » 46500

3

2

167m²

23m²

139m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Terrass

Trädgård

ÖVERBLICK

Spektakulär lyxig duplex med 3 sovrum, terrasser och
privat trädgård, till salu i en exklusiv utveckling.
Los Monasterios Residences, en magnifik ny utveckling, erbjuder dig exklusivt detta
hem med en privat trädgård. Det är ett speciellt hem, med mycket ljus, gott om
utrymmen och en privat trädgård; perfekt för en familj.
Detta underbara hem ligger i en gated och säker utveckling med utmärkta
gemensamma områden, och ett privilegierat läge i en naturlig miljö vid foten av
Sierra Calderona. Allt detta utan att ge upp närheten till Valencia, med enkel tillgång
till staden både på väg och kollektivtrafik.
Utvecklingen, designad av den prestigefyllda studion Touza Arquitectos, sticker ut för
dess rikliga ljus, avancerade ytor och material, god ventilation och en innovativ
layout som förstärker fusionen mellan yttre och inre utrymmen och förenar
bostadsutrymmen med imponerande landskap i området , med havet i bakgrunden.
Det här hemmet är speciellt för sitt stora ljus med stora uteplatsfönster som leder till
terrassen. Hemmet öppnas från hallen till ett rymligt vardagsrum med matplats med
stora fönster mot terrassen, ett sofistikerat öppet kök utrustat med avancerade
apparater från märket Neff och det separata tvättutrymmet. Vi har också tillgång till
en terrass, som i sin tur leder till den privata trädgården på mer än 138 m².
Nattområdet består av tre sovrum, alla med inbyggda garderober och två badrum.
Kontakta oss för att besöka denna exklusiva och speciella lägenhet till salu i Los
Monasterios.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien

lucasfox.se/go/val18134
Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Gym, Portvakt, Hiss,
Naturligt ljus, , Domotiskt system,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Nybyggd, Säkerhet,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt
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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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