
VENUT/UDA

REF. VAL8453

1.500.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Cullera, València
Espanya »  València »  Cullera »  46408

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

466m²
Edificats  

900m²
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

Moderna vila de 5 dormitoris amb jardí, piscina i vistes
clares a la platja, en venda en una ubicació privilegiada, a
la platja Cap Blanc de Cullera, a 50 km de València.

Fantàstica casa d'estil modern en excel·lent estat, situada en un recinte de 900 m² en
una ubicació privilegiada, a la platja Cap Blanc de Cullera, a 50 km de València.
Ofereix vistes clares a la platja i qualitat arquitectònica de la construcció.

El soterrani compta amb un garatge de 5 places, taller i sala de màquines, a més d'un
jardí molt ben mantingut amb plantes de papaia, plàtan, alvocat i llimones.

S'accedeix a l'habitatge mitjançant un rebedor situat a la planta principal. A la zona
exterior d'aquesta mateixa planta es troba un bany, rebost, i una terrassa de grans
dimensions amb tarima de fusta, que es compon d'una barbacoa, zona chill-out i una
piscina amb vistes al mar.

La primera planta ofereix 4 dormitoris dobles, tots amb bany privat (alguns amb
dutxa d'hidromassatge), i diversos armaris encastats.

La segona planta hi ha un ampli saló-menjador amb finestrals a banda i banda i accés
a la terrassa (un amb vistes al mar i l'altre amb vista a un jardí del darrere), una cuina
totalment equipada, cambra de bugaderia, i un altre dormitori doble amb bany
privat.

En l'última planta, al terrat, hi ha una fantàstica terrassa amb vistes al mar i una
plaça d'aparcament.

Tots els dormitoris disposen de calefacció per terra radiant, els 4 de la primera planta
estan separats per una porta de seguretat. Hi ha la possibilitat de crear un celler a la
planta del garatge, segons convingui. La propietat consta d'ascensor a totes les
plantes i aire condicionat central amb temperatura independent a cada estada.

Un habitatge ideal per a famílies com a primera o segona residència.

lucasfox.cat/go/val8453

Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Garatge privat, Ascensor, Llum natural,
Terres de marbre,
Calefacció per terra radiant ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Barbacoa, Calefacció, Cuina equipada,
Exterior, Vistes, Zona chill-out
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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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