
REF. VAL3744

1 400 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum med 50m² terrass till salu i La Eliana, Valencia
Spanien »  Valencia »  La Eliana »  46135

4
Sovrum  

4
Badrum  

473m²
Planlösning  

972m²
Totalyta  

50m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Lyxvilla med sin egen stil och utmärkta kvaliteter till salu i
det bästa området i La Eliana, Valencia.

Lucas Fox presenterar för försäljning denna magnifika villa med första kvaliteter
belägen i Montealegre urbaniseringen La Eliana.

Detta hus har fyra dubbelrum med tre designerbadrum och en kostnadsfri toalett.
Dagområdet består av ett spektakulärt 52 m² vardagsrum/matsal och ett stort fullt
utrustat kök på ca 24 m² och en sommarmatsal. För större komfort kan du njuta av ett
72 m² golv i halvkällare.

Huset har tre stora terrasser med grill, jacuzzi och massagestuga och en stor trädgård
med automatisk sprinklerbevattning. Den har också parkering för fyra bilar med en
pergola.

Bland dess kvaliteter har den italienska Arabescato-marmorgolv i
vardagsrummet/matsalen, något unikt och charmigt. Till sovrummen har använts ett
varmare material, parkett. Slutligen har den ett larmsystem i hela huset.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/val3744

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Parkering, Utsikt, Uppvärmning, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, 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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