
REF. VAL37644

3 000 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Bétera, Valencia
Spanien »  Valencia »  Bétera »  46117

6
Sovrum  

6
Badrum  

956m²
Planlösning  

7.397m²
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

Spektakulär villa på en 7000 m² stor tomt till salu i
urbaniseringen La Conarda, Bétera.

Huset ligger i en privilegierad miljö omgiven av trädgårdar med tennisbana, pool, sjö,
veranda och grill. Huset presenterar en rustik fransk inredningsstil där terrakottagolv
och ädla material med övervägande trä kombineras.

Huvudhuset är fördelat på bottenvåningen, första våningen och semi-källarvåningen.
Vid entrén på bottenvåningen hittar vi ett rymligt vardagsrum, en separat matsal, två
dubbelrum, ett av dem med eget badrum och en kontorsdel. På andra sidan
vardagsrummet finns ett stort kök utrustat med tvättstuga. Från köket finns tillgång
till servicedelen med separat ingång, som rymmer två sovrum och ett komplett
badrum.

En valnötstrappa i fransk stil ger oss tillgång till första våningen i huset, där det finns
tre dubbelrum, ett av dem med eget badrum, ett extra badrum och ett vardagsrum.

Husets halvkällarplan upptar en hel våning och är uppdelad i garage, gym,
maskinrum, skafferi, källare, förråd, maskinrum och omklädningsrum.

Uteområdet upptar en ungefärlig yta på 7000 m² där olika utrymmen är fördelade
såsom ett lager, poolområde, grill- och avkopplingsområde, olika verandor, en öppen
paddeltennisbana, en squashbana och en sjö som tillåter användning av källvatten,
regn för att bevattna trädgårdsområdena.

Huset har ett mycket effektivt värme-, kyl- och tappvarmvattensystem. Den har
gasuppvärmning, luftkonditioneringsenheter och installation av solpaneler.

Kontakta Lucas Fox för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/val37644

Trädgård, Swimming pool, Naturligt ljus,
Högt i tak, Utrustat kök, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Djur vänligt,
Chill out plats, Bibliotek
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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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