REF. SAG16516

€485,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 50m² terrassa en venda
a El Puig / Puebla Farnals
Espanya » València » Sagunto » El Puig / Puebla Farnals » 46540
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Casa adossada de grans dimensions totalment reformada
amb jardí, en venda a la urbanització Play Puig al Puig,
València.
Casa adossada de 295 m² situada en una de les urbanitzacions privades més
cotitzades de la zona, a la urbanització Play Puig, al costat de la platja ia 14
quilòmetres de València. La urbanització compta amb un club esportiu amb accés
només per a propietaris, que compta amb piscines, pistes de tennis, bàsquet i futbol.
A més, té accés directe al passeig marítim ia la platja.
L'habitatge està totalment reformada i es distribueix en 3 plantes. Accedim per un
pati situat a nivell de carrer ia través d'un tram d'escales arribem a la planta baixa.
Aquesta planta compta amb un rebedor molt lluminós que condueix a un salómenjador amb sortida a terrassa ia un petit jardí del darrere, així com la cuina office
amb rebost i un bany complet.
La primera planta disposa de 3 dormitoris, un és doble amb armari vestidor i bany
privat, i un altre bany complet. La planta superior compta amb una àmplia golfes de
sostre baix amb lluerna i armaris trasters.
La casa està dotada de calefacció i aire condicionat, a més disposa d'un garatge de 3
places a la planta inferior, així com un safareig i un traster.
Una magnífica oportunitat en una de les urbanitzacions més cotitzades de la zona, a
València. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació o per organitzar
una visita.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya

lucasfox.cat/go/sag16516
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Pista de tennis, Garatge privat,
Servei de consergeria, Llum natural,
Aparcament, A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Renovat, S'accepten mascotes , Safareig,
Traster
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya

