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DESCRIPCIÓ

Fantàstica vila reformada en venda a peu de platja i amb
espectaculars vistes sobre la badia de Cullera.
La parcel·la daquest habitatge es distribueix en tres nivells. En accedir-hi, trobem un
garatge amb capacitat per a tres vehicles. Al segon nivell, trobem un espai,
actualment utilitzat com a zona d'oci, amb accés privat directe i totalment preparat
per utilitzar com a apartament independent o casa de convidats. Finalment arribem al
darrer nivell on trobem el jardí, la piscina i la vivenda.
La vivenda està distribuïda en dues plantes. A la primera planta trobem un ampli
saló-menjador amb xemeneia des d'on podem gaudir de les impressionants vistes del
mar i la muntanya des del propi saló oa les terrasses davanteres que donen a la zona
de piscina, d'àmplies dimensions i un balcó perfecte al mar. Al costat del saló, es
presenta una moderna cuina, totalment equipada i connectada amb el saló pel jardí
del darrere, amb total privadesa, amb gespa i zona de barbacoa. En aquesta mateixa
planta tenim un bany complet amb dutxa i accès a un dormitori de grans dimensions i
armariada completa.
A la planta superior tenim dos dormitoris dobles, un bany complet amb dutxa i el
dormitori principal amb bany privat; tots orientats al mar.
L'habitatge disposa d'un sistema de domòtica amb control mòbil per a aire
condicionat, alarma i llum, persianes elèctriques a totes les estances, calefacció per
radiadors, llar de foc, piscina de 8 x 4 metres amb aigua salina, jardí amb il·luminació
nocturna i reg automàtic. La casa disposa de totes les comoditats necessàries i està
totalment actualitzada gràcies a la reforma de qualitat realitzada.
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Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Renovat, Sala de jocs, Sistema domòtic,
Traster
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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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