
PREU REBAIXAT

REF. VAL31053

685.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Cullera, València
Espanya »  València »  Cullera »  46400

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

445m²
Plànol  

535m²
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

Àmplia, còmoda i espaiosa vila en venda a la urbanització
Cap Blanc, a 200 metres de la mar.

Accedim a l'habitatge a través d'un petit jardí amb arbres fruiters i plantes que
envolta també els laterals de la casa.

A l'entrar, el rebedor ens condueix a un ampli saló-menjador amb llar de foc, grans
finestres i diverses vidrieres que donen accés a l'exterior que ofereix una gran
terrassa correguda davant de la piscina. A la dreta de la sala, entrarem a la cuina
totalment equipada, amb zona de safareig, taula i accés directe a la piscina. En
aquesta mateixa planta, es disposa també un dormitori doble amb bany privat.

A l'pujar les escales, trobem la zona de descans de la casa, amb quatre dormitoris
dobles, dos d'ells amb vestidor i accés a una terrassa, però totes elles orientades a la
mar. Dos grans banys complets donen servei als dormitoris d'aquesta planta.

La planta semisoterrani disposa d'un garatge, amb dues portes d'accés i amb
capacitat per a tres vehicles, així com dues sales útils per a diferents usos com
traster o zona de jocs

Un habitatge àmplia, pràctica i totalment orientada a la mar.

lucasfox.cat/go/val31053

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Llum natural, Vestidor,
Traster, Llar de foc, Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats,
A prop del transport públic
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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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