
REF. VAL22724

675.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 6 dormitoris amb 20m² terrassa en venda a Playa de la Malvarrosa
Espanya »  València »  València ciutat »  Playa Malvarrosa/Cabanyal »  46011

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

415m²
Plànol  

435m²
Dimensions del terreny  

20m²
Terrassa

+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

Bonica casa familiar de 6 dormitoris a només uns minuts
a peu de bars, restaurants i de les meravelloses platges
de Cabanyal.

Una casa familiar de 6 dormitoris, poques vegades disponible, amb zona
d'aparcament al carrer, garatge i jardí del darrere orientat a sud, situada en un
cobejada carrer de Cabanyal, València.

L'espaiosa habitatge ofereix 400 metres quadrats en 3 plantes, distribuïts en un
rebedor, saló, menjador, cuina amb sala d'esmorzars, sala familiar, dormitori
principal amb bany privat i vestidor, 5 dormitoris addicionals, 2 banys addicionals,
cambra de servei, lavabo de cortesia i una gran terrassa frontal amb pati.

Es troba a 0,4 quilòmetres de l'estació de metro Cabanyal ia 0,5 km de les nombroses
botigues, cafeteries i restaurants situats al costat de el famós mercat de Cabanyal.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.

lucasfox.cat/go/val22724

Garatge privat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Balcó, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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	Bonica casa familiar de 6 dormitoris a només uns minuts a peu de bars, restaurants i de les meravelloses platges de Cabanyal.

