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900 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i La Cañada, Valencia
Spanien »  Valencia »  La Cañada »  46980

5
Sovrum  

6
Badrum  

683m²
Planlösning  

1.079m²
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

Robust hem med oslagbara kvaliteter, fördelat på en
våning, för större komfort till salu i La Cañada, Valencia.

Lucas Fox presenterar detta bekväma hem som har huvudrummen fördelade på
bottenvåningen till salu i La Cañada, Valencia.

Bottenvåningen består av ett rymligt vardagsrum/matsal med öppen spis och flera
utgångar till terrasserna som omger den. Köket är stort, fullt utrustat, med tvättstuga
och tillgång till terrassen. Vi har fem sovrum, inklusive två dubbelrum med en-suite
badrum och det fantastiska master bedroom med en klädkammare och ett badrum
med jacuzzi och dusch. Alla sovrum har direkt tillgång till terrassen. Två andra
sovrum erbjuds, för närvarande aktiverade som kontor. Bredvid matsalen finns ett
komplett badrum för gäster som också betjänar ett av sovrummen.

En spektakulär trappa leder oss till övervåningen, som har högt välvt tak och
erbjuder ett stort öppet utrymme med flera användningsmöjligheter, ett komplett
badrum och tillgång till tre terrasser med olika orienteringar.

Halvkällarvåningen har en yta på mer än 300 m², med garage, med entré med två
dörrar, med stor kapacitet att parkera fordon. Dessutom hittar vi ett område
dedikerat till en källare, med kök och olika utrymmen som används som kontor, gör-
det-själv eller förråd.

I trädgården, bredvid poolen, hittar vi grillplatsen.

Huset är utrustat med varm/kall luftkonditionering, radiatorvärme, marmorgolv,
markiser och motoriserade persienner och arabiskt kakel, bland annat.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/val39962

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Marmorgolv,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Dubbla fönster, 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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