
REF. VAL28665

650 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i La Cañada, Valencia
Spanien »  Valencia »  La Cañada »  46182

5
Sovrum  

5
Badrum  

586m²
Planlösning  

851m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Villa med 7 sovrum till salu i Montecañada-utvecklingen, i
La Cañada, med alla nödvändiga tjänster inom några
minuter.

Denna villa har en bebyggd yta på 586 m², så alla dess rum är mycket rymliga.
Dessutom drar det nytta av att ha en trädgård med en stor pool och grill.

När vi kommer in i huset hittar vi ett stort vardagsrum med matplats och öppen spis
och ett rymligt vardagsrum. båda rummen har direkt tillgång till terrassen.

Till höger finns ett litet gästbadrum och sedan ett fullt utrustat kök, med ett skafferi
och med direkt tillgång till en annan av terrasserna med utsikt över trädgården och
poolen.

Till vänster ligger vilopartiet med två dubbelrum med egna badrum och sovrummet
med omklädningsrum och eget badrum.

På nedre våningen finns en komplett lägenhet med ett rymligt vardagsrum med
matsal, ett spelrum och två dubbelrum, varav ett med eget badrum och
omklädningsrum. På samma våning finns ett rum som är inrett som ett förråd och
skafferi och ett annat rum som är tillägnad wellness, med bastu, jacuzzi och badrum.
På samma våning hittar vi garaget med plats för två fordon och en tvättstuga.

Utanför kan vi njuta av trädgården, poolen, grillen. Det finns också ett täckt område,
på sidan av huset, där du kan parkera ett annat fordon om du inte vill komma in i
garaget.

Vänligen kontakta för mer information.

lucasfox.se/go/val28665

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Garagem privada, Naturligt ljus,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd
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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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