REF. VAL27612

750.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la de 5 dormitoris amb 621m² de jardí en venda a Playa Sagunto,
València
Espanya » València » Sagunto » Playa de Sagunto » 46529
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1.235m²

414m²

621m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

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

Habitatge en venda en una ubicació privilegiada, a la
urbanització Gato Montés, a pocs metres d&#39;una de
les millors platges de València: la platja de Almardà.
La casa disposa d'una parcel·la de 1235 m² distribuïts en zones enjardinades, àrea
pavimentada corresponent als accessos a l'habitatge, zona d'paeller, barbacoa i
aparcament. Es compon de dues plantes i ofereix accés des de diferents punts
(menjador, cuina i zona de sauna).
A la planta baixa, a l'entrar trobem un magnífic, ampli i lluminós saló-menjador amb
llar de foc i sostres alts. Aquesta estada connecta amb la planta superior i presumeix
de grans finestrals i portes amb vista a jardí. Adjacent a l'menjador tenim una cuina
totalment equipada, també exterior i amb un armari de rebost de gran capacitat. A la
planta baixa s'ubiquen a més dos dormitoris dobles amb armaris encastats, un
lavabo i una estada amb zona de spa i dutxa.
Si pugem a la primera planta, des de dalt podem observar el menjador i gaudir d'una
vista totalment oberta de la casa gràcies als sostres alts. La planta superior presenta
tres dormitoris dobles, dos banys complets (un d'ells privat) i una zona d'estudi o
d'estar. Així mateix, ofereix dues petites terrasses privades d'orientació est d'uns 6
m² cadascuna.
La zona exterior està composta per un aparcament obert amb capacitat per a quatre
vehicles, piscina de 100 m², zona de jocs infantils, zona de barbacoa, paeller i traster.
La casa està equipada amb seguretat perimetral i interior, sistema de calefacció
mitjançant gasoil amb radiadors a totes les estances i refrigeració per splits.
Cal destacar que l'immoble està lliure de despeses de comunitat.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per sol·licitar més informació o 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/val27612
Terrassa, Piscina, Garatge privat,
Sostres alts, Llum natural, Traster, 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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