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665.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 60m² terrassa en venda
a Patacona / Alboraya
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4

4

265m²

60m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

PREU REBAIXAT

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya

REF. VAL21601

665.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 60m² terrassa en venda
a Patacona / Alboraya
Espanya » València » València ciutat » Patacona / Alboraya » 46120

4

4

265m²

60m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

DESCRIPCIÓ

Confortable habitatge reformada amb 4 dormitoris, 3
banys i 1 lavabo, 3 terrasses i garatge privat, en una zona
de vianants propera a la platja de la Patacona.
La casa es troba en un entorn d'habitatges unifamiliars envoltades d'espais per als
vianants, molt propera a la platja. És un entorn magnífic per a una vida familiar
confortable.
La seva orientació sud i nord permet gaudir tot l'any de les terrasses, situades a
banda i banda de l'habitatge. La casa s'ha reformat recentment i gaudeix d'una
agradable atmosfera, lluminosa i càlida.
S'hi accedeix a través d'una terrassa enjardinada. Passat el distribuïdor d'entrada es
localitza la sala-menjador, amb llar de foc i sortida a l'àmplia terrassa posterior. Al
costat d'ell hi ha la cuina, excel·lentment equipada i amb sortida a la terrassa
d'accés. Un lavabo completa aquesta planta.
A la primera planta tenim el dormitori principal amb bany privat i vestidor, dos
dormitoris dobles (un amb altell) i un bany comú.
A la segona planta hi ha una suite de grans dimensions amb vestidor i bany privat.
També gaudeix d'una íntima i assolellada terrassa.
Al soterrani, l'habitatge compta amb dos espais per a usos múltiples, com a zona de
jocs, emmagatzematge o celler, i un garatge privat amb capacitat per a dos cotxes,
motos, bicicletes, etc.
És una compra perfecta per a una família que necessiti espai i desitgi un ambient
tranquil al costat de la mar.
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Terrassa, Garatge privat, Aparcament,
Aire condicionat, Calefacció,
Cuina equipada, Renovat, Safareig, Traster,
Vestidor
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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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