
VENUT/UDA

REF. VAL7211

720.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 350m² de jardí en
venda a Playa Sagunto
Espanya »  València »  Sagunto »  Playa de Sagunto »  46500

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

405m²
Plànol  

2.200m²
Dimensions del terreny  

100m²
Terrassa  

350m²
Jardí

+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

Villa en venda prop d´un parc natural amb vistes al mar,
envoltat de natura, tranquil·litat i proximitat a qualsevol
lloc prop de Sagunt.

Aquest habitatge se situa dins dels límits del paratge natural Romeu, a l'àmbit de la
Serra Calderona a escassos 10 minuts de diversos col·legis internacionals com el
Caxton College. La ciutat de València és a poc més de vint minuts. A més, està molt
propera a la ciutat de Sagunt ia menys de 10 minuts de les platges de Sagunt,
Almenara i Canet.

En aquest meravellós habitatge, s'ha prestat molta atenció a tots els detalls, donant
especial importància a la vida a l'exterior. La parcel·la compta amb una àmplia
barbacoa totalment equipada amb frigorífic, rentavaixelles, cuina elèctrica, rostidor
argentí i paeller.

L'habitatge principal està format per dues plantes. A la planta superior, trobem el
saló de grans proporcions totalment envidriat amb vistes al mar, la muntanya, la
ciutat i el castell romà de Sagunt. Des d'aquí, s'accedeix directament a la zona de
descans, que consta de tres dormitoris amplis, dues cambres de bany i una cambra
dormitori que fa de vestidor.

A la planta baixa, hi ha una àmplia sala amb billar, zona de televisió i una barra de
bar totalment equipada. Annex a aquesta sala hi ha un dormitori i una cambra de
bany. Aquesta sala ofereix sortida al porxo exterior, amb la barbacoa i una font i al
jardí amb piscina desbordant de 72 m² (12 X 6 metres). La piscina disposa de jacuzzi i
bomba per nadant contracorrent.

Finalment, s'ofereix un petit apartament per a convidats amb el bany corresponent.

A un nivell inferior hi ha un hort-jardí mediterrani, un celler d'àmplies dimensions
totalment climatitzat, una cambra per a la depuradora de la piscina i una cambra
d'eines.

lucasfox.cat/go/val7211

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Vestidor, Traster, Seguretat,
Safareig, Parc infantil,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma, 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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	Villa en venda prop d´un parc natural amb vistes al mar, envoltat de natura, tranquil·litat i proximitat a qualsevol lloc prop de Sagunt.

