
REF. VAL7615

1 900 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 120m² terrass till salu i La Cañada, Valencia
Spanien »  Valencia »  La Cañada »  46182

5
Sovrum  

6
Badrum  

790m²
Planlösning  

1.360m²
Totalyta  

120m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Exklusivt villa med stora bostadsområden, sovrum med
eget badrum, hemmabio, spa, relaxavdelning och en pool.

Lucas Fox presenterar detta exklusiva hem som sticker ut för den moderna designen
av sina utrymmen och det noggranna urvalet av dess material, både i husets
arkitektur och i utomhusutrymmena, som verandor, terrasser och trädgård.

Tomten kan nås av två parallella gator. Huvudentrén ligger på baksidan av huset, på
ett sådant sätt att utrymmena är privata och skyddade från gatan.

Huset har en markant samtida estetik, tack vare sin kubiska sammansättning. Huset
är uppbyggt av stenväggar med stora fönster inramade med cortenstålsnickeri.

Villan är fördelad i våningar. Bottenvåningen rymmer dagrummen och gästdelen. Den
första våningen har nattområdet, med tre huvudsakliga sovrum med privata badrum.
Slutligen inrymmer halvkällarvåningen gymmet, studiedelen, biorummet och spa med
omklädningsrum.

Husets funktionella organisation och förhållandet mellan huvudutrymmena och
servicerummen sticker ut. Fördelningen är noggrant studerad så att de huvudsakliga
användningsområdena kompletteras med förråd, tvätt och andra utrymmen.

De yttre utrymmena har utformats för att njuta av friluftslivet maximalt, så att de
förblir anslutna till huset. Du kan hitta ett trevligt avkopplingsområde intill det mest
skogsbevuxna området, en uppfriskande badplats bredvid den kristallklara poolen
och ett roligt område för cocktails och sommarmåltider bredvid uteköket och grillen.
Dessutom har tomten tillräckligt med plats för fem parkeringsplatser.

Husets design och estetik, tillsammans med materialens naturlighet, skapar ett
medelhavshem, som utmärker sig för sin lugna atmosfär och sofistikerade komfort.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/val7615

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Spa,
Jacuzzi, Gym, Garagem privada, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Marmorgolv, ,
Walk-in closet , Utrustat kök, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
Hemmabio, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats, 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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