
SÅLD

REF. VAL5544

1 790 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i El Bosque / Chiva, Valencia
Spanien »  Valencia »  El Bosque / Chiva »  46370

5
Sovrum  

6
Badrum  

688m²
Planlösning  

2.325m²
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
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Frigörande utrymmen med dubbla höjder som interagerar
med utsidan i detta lyxiga hem med ett enormt
vardagsrum, 4 sovrum, en studie, spelrum, gym, garage
och inomhus och utomhuspooler.

Fastigheten är fördelad över 3 nivåer. Vi går in på mellannivån, där vi hittar en lobbyn
som är utformad som en låda som är full av ljusa inramningar av landskapet och har
en vacker, lätt trappa.

På denna nivå hittar vi vardagsrummet, som innehåller vardagsrummet med öppen
spis, TV-rum, matsal och kök med en ö. Alla rum har helt glaserade väggar och
erbjuder panoramautsikt över landskapet. I ena änden av denna nivå är ett mysigt
område för gästerna, med ett rymligt sovrum och ett badrum. Denna våning är
avslutad av uteplatser inbäddat mellan inredningsrummen för att få den natursköna
atmosfären inuti huset.

På översta våningen har vi nattområdet med 3 sovrum och en studie. Alla rum har ett
badrum inbyggt i rummet och master suite innehåller också ett stort
omklädningsrum. Denna nivå interagerar med den lägre nivån, vilket skapar
ljusfyllda, dubbla höjdsfält.

På den lägre nivån finns spelrummet, gym och uppvärmd inomhuspool med jacuzzi.
På sidan bredvid sluttningen hittar vi källaren och garaget för 2 bilar. Tomten är
perfekt utformad och erbjuder en veranda, paella rum med utrustat kök och badrum,
en trädgård, en trevlig entré och en pool där du kan ta ett dopp med utsikt över
horisonten på avstånd.

lucasfox.se/go/val5544

Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Jacuzzi,
Portvakt, Gym, Parkett, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Tjänsteentré, Säkerhet,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Bibliotek
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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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