REF. VAL28812

620.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Patacona /
Alboraya
Espanya » València » València ciutat » Patacona / Alboraya » 46128
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Edificats

VENUT/UDA

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

Casa renovada i única, amb vistes excepcionals, ideal per
a grans famílies o com a segona residència amb estades
àmplies i lluminoses i 4 àmplies terrasses, en venda a
pocs minuts a peu de la platja.
Aquesta bonica habitatge cantonera se situa al centre de l'tranquil port de Port
Saplaya, també conegut com la petita Venècia. Per entrar, travessarem la primera
gran terrassa tancada.
Un cop dins, hi trobem la cuina renovada recentment a la dreta. A l'esquerra de
l'entrada, se situa un lavabo de cortesia, mentre que una porta independent ens
condueix a la planta semisoterrani, amb el safareig i el garatge.
Seguint en la planta baixa, es disposa un saló de bona mida amb increïbles vistes i
amb unes vidrieres que s'obren a la segona terrassa, perfecta per rebre convidats.
Per pujar, utilitzarem l'escala de cargol original amb rajoles pintades a mà i decoració
clàssica. Així arribem a la primera planta amb tres dormitoris i un bany. El dormitori a
la part posterior de l'habitatge gaudeix una bonica terrassa exterior amb vistes a
l'port. A la part frontal de l'habitatge, cada dormitori compta amb un petit balcó
exterior.
Quan vam arribar a la planta superior de l'habitatge, trobem el dormitori principal
amb bany privat i l'última terrassa exterior. Aquesta es presenta tancada, per a major
privacitat i, de nou, compta amb unes increïbles vistes obertes a l'port i a la mar
Mediterrània.
Tota aquesta impressionant casa es conserva en perfectes condicions, amb parets de
maó vist per tot l'habitatge i amb un disseny que ens aporta un ambient artístic i
clàssic.
Poseu-vos en contacte per més informació.
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A primera línia de mar , Vistes al mar ,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament, Aire condicionat,
Armaris encastats, Balcó,
Finestres de doble vidre , Interior,
Llar de foc, Renovat, Safareig, Seguretat,
Traster, 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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