REF. VAL25828

430.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la de 4 dormitoris amb 823m² de jardí en venda a Monte Picayo, València
Espanya » València » Monte Picayo » 46500

4

3

273m²

1,178m²

159m²

823m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Dimensions del terreny

Terrassa

Jardí

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Fantàstica vila amb jardí, piscina i espectaculars vistes a
la plana i la platja de Puçol en venda a la tranquil • la
urbanització Monte Picaio, Sagunt.
Magnífica vila de 273 m² situada a la tranquil urbanització Mont Picaio de Sagunt, la
qual gaudeix de seguretat privada durant les 24 hores i està molt a prop de col · legis
internacionals.
L'habitatge està situat sobre una parcel·la de 1.178 m² que compta amb zona
enjardinada, piscina pròpia amb espectaculars vista panoràmica sobre la plana i la
platja de Puçol, a més d'una zona d'aparcament tancat per a 3 vehicles. Tot el jardí
ofereix molta privacitat, de manera que és ideal per relaxar-se, prendre el sol o
menjar a l'aire lliure.
La vila es distribueix en una sola planta més soterrani. La planta baixa ofereix un
ampli saló-menjador molt lluminós amb sortida a terrassa i jardí, així com una cuina
equipada amb rentadora, assecadora, rentavaixelles i nevera americana. Aquesta
planta també integra 4 dormitoris dobles, un dels quals correspon a el dormitori
principal amb el seu propi bany privat. Tots ells disposen d'armaris encastats i accés
a la terrassa, jardí i piscina.
Finalment, el soterrani compta amb un despatx, un bany complet i una cambra de
bricolatge i de màquines. Totes les estances estan equipades amb un sistema de
calefacció per radiadors de gasoil.
Una excel·lent oportunitat per a famílies o qualsevol persona que vulgui gaudir
d'aquesta fantàstica vila amb vistes, piscina i molta privacitat. Poseu-vos en contacte
amb nosaltres per a més informació o per concertar una visita.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya

lucasfox.cat/go/val25828
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Armaris encastats, Barbacoa, Biblioteca,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
S'accepten mascotes , Safareig, Vistes
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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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