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1 800 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i La Cañada, Valencia
Spanien »  Valencia »  La Cañada »  46980

6
Sovrum  

5
Badrum  

513m²
Planlösning  

733m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Exklusivt hem med fantastiska kvaliteter och en magnifik
design till salu i La Cañada.

Lucas Fox presenterar detta exklusiva hem till salu i Valencia. Denna villa utmärker
sig för sina oslagbara kvaliteter som används i sin konstruktion, vilket kan ses i vart
och ett av dess hörn. Dessutom har man tagit särskild hänsyn till varje detalj, för att
erbjuda ett modernt designhem, med hög kvalitet.

Entréplanet drar nytta av högt i tak och imponerande dörrar, samt rikligt med
naturligt ljus och rymliga utrymmen. Den har en rektangulär fördelning med en stor
entréhall, som rymmer hissen som förbinder oss till varje våning, ett rymligt
vardagsrum, en matsal och ett fullt utrustat kök med en ö, med de bästa vitvarorna
och gott om förvaringsutrymme. Våningen kompletteras med ett kostnadsfritt
badrum och ett sovrum med dubbelsäng inrättat som kontor. Alla dessa rum har
utsikt och direkt tillgång till de stora trädgårdsterrasserna och poolen.

Övervåningen är avsedd för rastplatsen. Vi hittar totalt fem sovrum och tre badrum. Å
ena sidan finns ett fantastiskt master bedroom med sitt kompletta badrum och
omklädningsrum, fyra dubbelrum och två kompletta badrum, varav ett med
hydromassagebadkar med färgterapi.

Det finns en andra våning med privat tillgång med hiss där vi hittar en terrass-
solarium med konstgräs och magnifik utsikt.

Halvkällargolvet är också spektakulärt. Garaget har kapacitet för mer än fem fordon i
ett utrymme anpassat med alla element för att bli ett stort discorum, med bland
annat ljus, ljud, mobil bar och rökeffekter. Dessutom finns det ett enormt
vardagsrum-matsal med öppen spis och ett integrerat kök med en ö, med utsikt,
genom en glasvägg, över inomhuspoolen. Från detta område når vi uteplatsen, som
erbjuder total avskildhet. Detta område är komplett med en garderob, två kompletta
badrum.

Uteområdet på bottenvåningen inkluderar trädgårdsområdet med konstgräs och de
stora terrasserna med utsikt över en pool med automatisk täckning.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/val39809

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Inomhuspool, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster,
Domotiskt system
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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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