
REF. VAL34523

650 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i La Eliana, Valencia
Spanien »  Valencia »  La Eliana »  46183

5
Sovrum  

3
Badrum  

400m²
Planlösning  

691m²
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
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ÖVERBLICK

Stort hus, med en speciell design, med takbjälkar i trä
och stora fönster, med magnifik utsikt och härligt ljus till
salu i Eliana.

Lucas Fox presenterar detta magnifika hem till salu. Dess speciella design förbinder
interiören med exteriören på ett naturligt sätt, tack vare stora fönster, som också ger
storslagen utsikt och bra ljusinsläpp. Det höga i tak med träbjälkar ger gott om
utrymme och en unik charm.

Det är värt att notera dess läge på en stängd gata, som ger stor lugn och avskildhet,
men ändå mycket nära motorvägsavfarten och bara 200 meter från ett köpcentrum
med stormarknader och butiker.

Entréplanet är fördelat som ett rymligt vardagsrum med utsikt och tillgång till
poolområdet, med högt i tak och träbjälkar. Köket fungerar som en fördelningsyta
mellan vardagsrummet och matsalen, åtskilda av en passage som är upplyst av ett
stort fönster med utsikt över trädgården. Samma våning har ett sovrum med
dubbelsäng, ett badrum och master bedroom med eget badrum och omklädningsrum.

Vi går upp och hittar ett stort fritidsområde med bar och biljardbord. På den här
våningen har vi också ett område inrett som ett kontor, ett komplett badrum och 3
sovrum: 1 singel med öppen spis och 2 dubbelrum.

På nedre plan finns ett garage på över 100 m², med kapacitet för flera fordon, samt
förråd, tvättstuga och teknisk yta.

Exteriören sticker ut för sin omsorgsfulla anlagda växtlighet av träd och växter och
sitt charmiga lusthus i trä intill poolen där du kan njuta av det fantastiska vädret.

Huset har uppvärmning av radiatorer med elnätet gas och luftkonditionering enheter.

Tveka inte att besöka den.

lucasfox.se/go/val34523

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Högt i tak,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, Balkong
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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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