
SÅLD

REF. VAL27607

635 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum med 834m² Trädgård till salu i Los Monasterios, Valencia
Spanien »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

4
Sovrum  

3
Badrum  

283m²
Planlösning  

1.118m²
Totalyta  

21m²
Terrass  

834m²
Trädgård

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

Fantastiskt hem med sydlig aspekt, tydlig utsikt och ett
avundsvärt läge.

Detta familjehem ligger på en privilegierad plats i den prestigefyllda Los
Monasterios-utvecklingen.

Vid ingången välkomnar oss en väletablerad trädgård och låter oss se huset. En gång
inuti hittar vi en öppen hall som leder till ett rymligt vardagsrum med två våningar
med en underbar öppen spis och där de flera fönstren ger stort ljus. På denna nivå
hittar vi också ett kök med matplats, en tvättstuga och tillgång till en bakre terrass
med en vacker paellakokplats. Ett praktiskt kontor kompletterar denna våning.

På övervåningen har vi nattområdet, som består av två dubbelrum med egen terrass,
ett komplett badrum som erbjuder service och ett sovrum med badrum och terrass.

På vägen till källaren hittar vi ett badrum som kompletterar dagområdet.

Källaren mäter nästan 100 m² och innehåller ett skafferi, en dum servitör, en
skorstenens insamlingsränna, ett kök och ett garage.

Utanför har vi ytterligare en parkeringsplats och en övre terrass med vacker
panoramautsikt.

Huset, som behöver en uppdatering, byggdes noggrant och kärleksfullt, vilket har haft
en positiv inverkan på dess nuvarande tillstånd. Det var en av de första byggnaderna i
området, så de nuvarande ägarna kunde välja den bästa platsen för att överväga
bergen och havet i perfekt harmoni.

lucasfox.se/go/val27607

Havsutsikt, Terrass, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Solpaneler, Säkerhet, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , 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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