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REF. VAL29362

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i La Cañada, Valencia
Spanien »  Valencia »  La Cañada »  46182

6
Sovrum  

3
Badrum  

476m²
Planlösning  

2.914m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fantastiskt envåningshus med en härlig, rymlig uteplats
med välskötta trädgårdar. Fråga oss om
betalningsflexibiliteten du kan få när du köper detta hem

Så snart vi går in i fastigheten hälsas vi av ett rektangulärt vardagsrum med högt i tak
med en vacker öppen spis, marmorgolv, träfönster och balkar som ger den en riktigt
varm och välkomnande atmosfär. Detta rum har två direkta utgångar till terrassen,
där vi hittar en pool och träd.

Från hallen till höger hittar vi först ett sovrum och ett badrum. Om vi följer korridoren
kommer vi till ett vardagsrum med matplats, även med utgång och utsikt över poolen
och trädgården. Bredvid det, praktiskt taget förenat, har vi ett stort kök med ett
skafferi, ett litet förråd och en tvättstuga.

Tillbaka i hallen, till vänster finns en säkerhetsdörr som leder till nattområdet. Denna
del av huset består av två dubbelrum, ett rymligt delat badrum, ett kontor och ett
sovrum med omklädningsrum och ett stort badrum med badkar.

I hallen finns också trappor som leder till landningen på övervåningen, med trägolv
och utsikt över vardagsrummet nedanför. Denna nivå erbjuder ett kontor med
tillgång till en terrass till höger och ett stort universalrum till vänster.

Utomhusområdet är enormt, eftersom det täcker tre tomter. Förutom att vara full av
liv tack vare de rikliga blommorna, växterna och träden, har den en välskött trädgård i
den del som ligger närmast poolen, en liten fiskdamm, en tallskog, en liten
fruktträdgård och en stor grillplats i baksidan (som kommunicerar med köket). Ett
badrum med dusch serverar hela utomhusområdet.

Slutligen har huset ett täckt utomhusgarage med plats för fyra fordon.

lucasfox.se/go/val29362

Trädgård, Swimming pool, Garagem privada,
Parkett, Högt i tak, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Domotiskt system
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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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