
REF. VAL6390

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu
Excellent Hus/Villa med 6 Sovrum med 80m² terrass till salu i Cullera, Valencia
Spanien »  Valencia »  Cullera »  46408

6
Sovrum  

5
Badrum  

423m²
Planlösning  

1.030m²
Totalyta  

80m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Vacker villa till salu med en solig sydostlig aspekt och
gott om privatliv i Cullera.

Lucas Fox presenterar denna exceptionella och ovanliga egendom i kustområdet
Cullera i Valencia.

Denna 400 m² stora villa erbjuder 5 sovrum och 5 badrum och ligger på en stor tomt
med en privat pool och härlig havsutsikt. Ytorna är av hög kvalitet och huset erbjuder
många rymliga rum som bara väntar på att utforskas.

Det finns två egenskaper som gör den här egenskapen unik: å ena sidan den halvön
U-formade tomten omgiven av en stig på en lägre nivå, med underbar havsutsikt utan
grannar på sidorna, och å andra sidan söder- östliga orienteringen av huset, som
badar fastigheten i Medelhavets solljus och havsbris hela dagen.

Fastigheten har uppvärmning med radiatorer och en dieselpanna. Det har tillgång till
en social klubb med 3 tennisbanor, fotbollsplan och basketplan och en stor pool.

En lyxvilla med oöverträffad integritet och utsikt i Cullera.

lucasfox.se/go/val6390

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Tennisbana, Marmorgolv,
Parkering, Utsikt, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats, Exteriör
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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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