
SÅLD

REF. VAL5046

1 200 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 6 Sovrum med 2,000m² Trädgård till salu i Los
Monasterios
Spanien »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

6
Sovrum  

6
Badrum  

787m²
Planlösning  

2.948m²
Totalyta  

110m²
Terrass  

2.000m²
Trädgård

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fabulous villa till salu i Monasteries med den bästa
platsen och en 3000 m² tomt.

Ligger några meter från Monasteries Country Club hittar vi den här egenskapen, vilket
står ut för byggkvaliteten och det enorma utrymmet som det erbjuder både inifrån
och ut.

Dess tomt på nästan 3000 m² erbjuder en underbar mogen trädgård omgiven av
stenmurar, stora gräsmattor, fontäner och en stor pool med ett unikt motoriserat
lock. Fastigheten är fördelad på 2 våningar, med 2 stora terrasser vänd mot
trädgården och poolen, med utsikt över havet.

Bottenvåningen är uppbyggd kring 2 täckta terrasser som ger ljus och liv till mitten av
huset. Trägolv ger en känsla av värme och kontinuitet i hela huset, som leder från
vardagsrummet till sovrummen, vetter mot havet och med fantastisk utsikt och
tillgång till terrassen. Denna våning erbjuder också ett stort kök och tillgång till nedre
våningen.

På bottenvåningen finns service- och användningsområden, garaget och tillgång till
terrassen, poolen och trädgården. Fastigheten har stor uppmärksamhet på detaljer
och de högsta specifikationerna vad gäller isolering, luftkonditionering, säkerhet och
trädgårdsarbete. Det står också för sin närhet till country club, plotens säkerhet och
den lilla extra lyxen i en bastu.

lucasfox.se/go/val5046

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Uppvärmning,
Tvättstuga, Tjänsteentré, Säkerhet,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
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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