
VENUT/UDA

REF. VAL22520

595.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a La Canyada
Espanya »  València »  La Canyada »  46183

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

378m²
Plànol  

1.060m²
Dimensions del terreny

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Vila independent de 2 plantes amb 4 dormitoris en venda
a La Canyada, Paterna.

Excepcional vila independent a la zona de la Canyada, Paterna.

L'habitatge disposa d'una parcel·la de 1060 m², amb 378 m² construïts que es
distribueixen en una planta més golfes.

Es tracta d'una llar càlid, confortable i cuidat fins l'últim detall. Els seus espais amplis
i la llum natural proporcionen benestar als seus residents. 
Disposa d'una piscina independent i un jardí on poder gaudir d'una vida relaxada
amb intimitat.

És a prop de col · legis internacionals com el British School La la Canyada, El Plantío,
Les Oliveres, Edelweiss, Mas Camarena o el Liceu Francès.

A més, disposarà de tots els serveis a menys de 10 minuts, podrà arribar a el centre
de València en 20 minuts i a l'aeroport en 15 minuts.

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per visitar aquesta meravellosa
vivenda.

lucasfox.cat/go/val22520

Terrassa, Jardí, Garatge privat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Barbacoa, Balcó,
Aire condicionat
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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.
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