REF. VAL31386

695 000 € Hus/Villa - Till salu

hus/villa med 4 Sovrum med 247m² Trädgård till salu i Alfinach, Valencia
Spanien » Valencia » Alfinach » 46530
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ÖVERBLICK

Magnifik villa med vacker havsutsikt, en stor trädgård och
privat parkering, till salu i bostadsområdet Alfinach i
Valencia.
Magnifik villa till salu i Alfinach -utvecklingen i hjärtat av Sierra Calderona.
Utvecklingen har privata säkerhets- och idrottsanläggningar som en fotbollsplan med
7 sidor, paddeltennisbanor och tennisbanor.
Det ligger på en 642 m² stor tomt med en stor 247 m² stor trädgård och en privat pool
omgiven av trädäck. Det finns också en liten toalett som serverar detta område.
Huset har en total konstruerad yta på 395 m², fördelat på tre våningar plus
halvkällaren. På bottenvåningen hittar vi det rymliga vardagsrummet, som är mycket
ljust och har tillgång till terrassen och poolen. Det finns också ett utrustat kök, ett
sovrum och ett separat badrum.
Vi går upp till första våningen med en trappa eller en hiss. Denna våning har
sovrummet med eget badrum, ytterligare två sovrum och ett extra oberoende
badrum.
På andra våningen finns ett fint och rymligt loft som kan användas som ett extra
sovrum. Detta utrymme har fantastisk utsikt över havet.
Slutligen, på nedre våningen, finns det ett stort biorum och ett spelområde som också
kan användas som ett gym.
Huset har parkering för två fordon och har ett kyl- och värmesystem med radiatorer,
för att säkerställa att det är bekvämt under hela året.
Detta hus skulle vara perfekt för familjer med barn eller för pensionärer, tack vare
den stora trädgården, dess utmärkta faciliteter och den stora integritet det erbjuder.
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Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Tennisbana, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Parkett, Djur vänligt, Exteriör,
Lekplats, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Säkerhet,
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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