
REF. VAL26257

1 900 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Los Monasterios, Valencia
Spanien »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

4
Sovrum  

3
Badrum  

553m²
Planlösning  

1.233m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Design, material, användbarhet och perfekt underhåll är
de mest anmärkningsvärda egenskaperna hos denna
fastighet.

Elegant och modernt hus som sticker ut för sin arkitektur och design.

Den sluttande fasaden inbjuder dig att gå in i detta hem där inget har lämnats åt
slumpen, och där detaljer har tagits om för att skapa ett unikt och funktionellt hem.

Vi möts av en imponerande hall med en höjd av cirka 6 meter som leder till det
eleganta vardagsrummet. Detta öppna utrymme smälter harmoniskt med det
moderna öppna köket, utrustat med toppmoderna element. Härifrån har vi en trevlig
tillgång till en av terrasserna.

På denna våning och för större komfort har vi sovrummet, med en uppsättning
utrymmen som skapar en avundsvärd uppsättning med omklädningsrummet och
badrummet utan fysiska hinder.

Strax ovanför leder den vackra trappan till ytterligare ett sovrum med eget badrum.
När vi återvänder till entréplanet får en annan öppen trappa vår uppmärksamhet
genom vilken vi går upp till ett öppet rum med en magnifik yttre panorama. För
närvarande används det som ett kontor, även om det kan användas för olika
användningsområden. Denna nivå rymmer ett annat stort rum.

Alla rum sticker ut för sitt naturliga ljus och tillgång till trevliga terrasser.

Det bör noteras att ytbehandlingen är högst i intervallet, med utmärkt underhåll. För
att lyfta fram en del av dess spetskompetens tillåter det kompletta
hemautomationssystemet flera funktioner i detta smarta hem. Eller de slående
radiatorerna som vi hittar under vår turné och som passar perfekt med dekorationen.

I källaren fortsätter överraskningarna med ett biorum och vardagsrum. Och det
utmärkta garaget med stor kapacitet för fordon, arbetsplats och förvaring.

Naturligtvis kolliderar utsidan inte med interiören. Du kan njuta av vacker utsikt över
havet och bergen, med en trädgård i två plan som är mycket välskött och samtidigt
mycket praktisk så att den lätt kan hållas i perfekt skick. Huset erbjuder också en stor
jacuzzi som låter dig simma mot strömmen.
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Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Utrustat kök, Säkerhet,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster
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Kort sagt är det ett mycket personligt hem som kan uppfylla de högsta
förväntningarna.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.

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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