
REF. VAL38458

1 060 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 6 Sovrum med 100m² terrass till salu i El Bosque / Chiva, Valencia
Spanien »  Valencia »  El Bosque / Chiva »  46370

6
Sovrum  

5
Badrum  

1.140m²
Planlösning  

4.012m²
Totalyta  

100m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Hus med 3 tomter och möjlighet att förvärva totalt 6
tomter på nästan 8700 m² till salu i den exklusiva
urbaniseringen med golfbanan El Bosque, 15 minuter från
Valencias flygplats och 20 från staden.

Lucas Fox presenterar detta unika hem med möjlighet att förvärva 6 tomter, totalt
nästan 8700 m². Huset ligger i den exklusiva privata urbaniseringen med golfbana, El
Bosque. Huset i medelhavsstil sticker ut för sina stora rum, såsom vardagsrum-
matsalen och köket, samt sin stora trädgård med medelhavsträdområde.

När vi kommer in i huset finns det en stor parkeringsplats med sitt område av
fruktträd som gör att vi kan njuta av den naturliga miljön.

Huvudentrén med sin stora hall leder till ett vardagsrum/matsal med två olika rum:
vardagsrummet med tillgång till den stora terrassen med en veranda och matsalen
för att njuta av familjens måltider. Till höger om hallen finns ett stort kök med
servicesovrum, badrum och tvättstuga.

Till vänster om hallen finns nattområdet med tre stora sovrum och två badrum, med
utsikt över poolen. Längre till vänster finns två andra sovrum, ett av dem med eget
badrum och med utsikt över en vacker innergård som ger den mycket avskildhet.
Därefter leder en korridor till garaget och slutet förråd som kompletterar denna
våning.

Det stora sovrummet är helt isolerat på första våningen med ett stort
omklädningsrum, badrum och tillgång till den privata terrassen med utsikt över
poolen och medelhavsskogen.

Huset har elektrisk golvvärme och delad luftkonditionering i vardagsrummet och i
sovrummet.

Priset för tillkännagivandet inkluderar husets tre tomter på totalt 4 012 m². Det är
möjligt att förvärva den 1 578 m² stora pooltomten, den 1 372 m² stora garagetomten
och en 1 731 m² stor medelhavsskogstomt (pris på förfrågan).

lucasfox.se/go/val38458

Trädgård, Terrass, Garagem privada,
Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Luftkonditionering,
I behov av renovering , Exteriör
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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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