
REF. LFV1461

1 000 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent Hus/Villa med 3 Sovrum med 110m² terrass till salu i Cullera, Valencia
Spanien »  Valencia »  Cullera »  46400

3
Sovrum  

3
Badrum  

220m²
Planlösning  

400m²
Totalyta  

110m²
Terrass

+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

Unik villa med total integritet, privat pool och hiss

Lucas Fox Valencia är stolt över att presentera denna spektakulära, unika villa till salu
på en fantastisk utsiktspunkt på en stenig sluttning, och erbjuder otroligt 80 graders
utsikt över Medelhavet. Dess fantastiska läge och sydostläge ger fastigheten ett
rikligt naturligt ljus med fördelen att norden skyddas av bergskedjan La Zorra.

Huset har total integritet eftersom den gränsar till en skyddad väg och kulle. vilket
garanterar total lugn och fred. Fastigheten har extra bekvämligheter såsom 2 garage
och 2 hissar. Fastigheten är i perfekt skick och har nyligen renoverats.

Den vackra blå viken som ligger framför huset gör det till en riktigt priveleged plats
och en mycket speciell plats för älskare av Medelhavet. En säker, idyllisk plats att
varva ner.

lucasfox.se/go/lfv1461

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering,
Utsikt, Service-hiss, Säkerhet, Renoverad,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Grillplats, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Chill out plats
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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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