
REF. VAL38748

589 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i La Eliana, Valencia
Spanien »  Valencia »  La Eliana »  46190

4
Sovrum  

3
Badrum  

371m²
Planlösning  

585m²
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

Modernt hus med 4 sovrum med en helt personlig design,
en kombination av material, rymdfördelning och unik
karaktär till salu i La Eliana, Valencia.

Lucas Fox presenterar detta unika hem, med en unik personlighet och en modern
design och en unik kombination av material.

Huset är fördelat på två våningar, plus halvkällarplan.

När vi kommer in hittar vi huvudvåningen som är fördelad i ett vardagsrum-matsal,
ett gratis badrum, kök, ett sovrum med dubbelsäng och ett komplett badrum. Hela
denna våning erbjuder tillgång till utsidan genom sina stora fönster, vilket gör att vi
kan njuta av utsikten över trädgården och den magnifika infinitypoolen från
vardagsrummet och matsalen, som om vi vore utanför. Köket är fullt utrustat med
modern design och ligger på baksidan av huset, där den andra terrassen och
trädgårdsområdet med grillen finns.

När vi går upp till övervåningen kommer vi att upptäcka ett öppet rum som för
närvarande används som kontor. Återigen ger dess stora fönster stor amplitud och
ljus. Hallen används med skåp och bokhandlar och leder till två sovrum och ett
komplett badrum.

I källaren hittar vi garaget, med kapacitet för mer än tre fordon, ett universalrum som
för närvarande inrymmer gymmet och en friskvårdsavdelning med jacuzzi och bastu.

Kombinationen av material som trä, metall, vit cement och framför allt glas har
bekvämt utformats för att ge hemmet en speciell karaktär. Huset har varm/kall
luftkonditionering genom kanaler, golvvärme, marmorgolv, automatisk bevattning
och konstgräs i trädgården.

Kontakta oss så att vi kan erbjuda dig mer detaljerad information eller organisera ett
personligt besök.

lucasfox.se/go/val38748

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Garagem privada, Naturligt ljus,
Marmorgolv, , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Dubbla fönster
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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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