REF. VAL18188

890 000 € Takvåning - Till salu

Nybyggd takvåning med 4 Sovrum med 202m² terrass till salu i Los Monasterios
Spanien » Valencia » Los Monasterios » 46500
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
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ÖVERBLICK

Fantastisk fastighet med rymliga och ljusa rum och en
stor terrass med utsikt, avkopplingsområde och pool till
salu i Los Monasterios.
Den exklusiva nya utvecklingen av Los Monasterios Residences erbjuder dig denna
underbara takvåning med 4 sovrum i ett slutet och skyddat bostadsområde med
utmärkta samhällsområden och ett privilegierat läge vid foten av Sierra Calderona
och med enastående utsikt över havet. Allt detta utan att ge upp närheten till
Valencia, med enkel åtkomst till staden både på väg och kollektivtrafik.
Takvåningen, designad av den prestigefyllda Touza Arquitectos-studion, utmärker sig
för sina rikliga ljus, avancerade ytor och material och för en innovativ layout där
fusionen mellan yttre och inre utrymmen förbättras och förenar bostadsutrymmen
med det imponerande landskapet i med havet i bakgrunden.
Vi går in på bottenvåningen, där vi hittar dagområdet, tänkt som ett öppet och ljust
utrymme och erbjuder rymliga och eleganta rum, alla med fri utsikt. Det mycket
praktiska köket är fullt utrustat med Neff-apparater. Nattområdet har å andra sidan 4
underbara sovrum och 3 kompletta badrum. Det är värt att lyfta fram utsikten från
sovrummet, som vetter mot öster, söder och väster och njuter av panoramautsikten
över havet, landskapet och staden Valencia.
Vi går upp till övervåningen, där det mest utmärkta utrymmet i huset ligger: en
imponerande terrass med plats för ett avkopplande område, för att njuta av solen
och vädret i bekväma hängmattor och med en vacker pool, perfekt att svalka av
under heta dagar. Allt detta, njuter av fri utsikt över havet, bergen och till och med
staden Valencia i horisonten.
Kontakta oss för att besöka denna otroliga nya takvåning med terrass till salu i Los
Monasterios.
Observera att bygglovet har beviljats.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien

lucasfox.se/go/val18188
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Gym, Portvakt,
Hiss, Naturligt ljus, , Chill out plats,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
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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