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ÖVERBLICK

Hus i medelhavsstil av utmärkt kvalitet och en stor
trädgård med pool, lusthus, utomhuskök och fruktträd,
perfekt för friluftsälskare, till salu i Bétera, Valencia.

Vi presenterar detta magnifika hus av utsökt kvalitet och medelhavsstil, beläget vid
foten av Sierra Calderona. Det är ett hus med mer än 1 300 m² mark som har
utformats noggrant, med hänsyn tagen till maximal användning av utrymme både
inne i huvudhuset och i utomhus- och anlagda utrymmen.

Huset sticker ut för sin medelhavsluft, med kvalitetsarkitektur åtföljd av atmosfären
av palmer runt poolen, fruktträd och dess stora terrass med fläktar, tillsammans med
ett fantastiskt utekök med ett lusthus. Utan att glömma också trädgården på
baksidan av huset, där vi hittar fler träd, en terrass och en fantastisk vedugn för att
laga läckra pizzor.

Huset är designat med högkvalitativa material i rustik stil, vars kök av den italienska
firman Scavolini, renoverat 2015, sticker ut. Den har uppvärmning och
luftkonditionering.

Den har en praktisk planlösning, med stora utrymmen på bottenvåningen, där vi
hittar upp till fyra sovrum med garderober, ett stort badrum och förstås ett stort
vardagsrum med öppen spis, matsal och kök. På första våningen hittar vi master
bedroom med ett omklädningsrum och ett stort badrum, ytterligare två sovrum och
ytterligare ett badrum. På övervåningen är det värt att lyfta fram terrassen, med
tillgång från två av sovrummen, med trevlig utsikt över en grön park.

När vi kommer in i huset, genom en vackert anlagd stig, hittar vi en enplansbyggnad
där det finns ett stort garage för två bilar och ett rum, som kan användas för
förvaring, som gym eller till och med som servicerum, som den har ett stort fönster
och skåp. I en annan liten byggnad bredvid poolen finns ett badrum med dusch.

Huset ligger i ett mycket lugnt och tryggt bostadsområde, det har grönområden och
trevlig utsikt och ligger bara 10 minuter från affärer, vårdcentralen och
tunnelbanestationen.

lucasfox.se/go/val34152

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Renoverad, Öppen spis, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats
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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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