
VENDIDO

REF. VAL21601

640.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 60m² terraço à venda em Patacona
/ Alboraya
Spain »  Valencia »  Valencia City »  Patacona / Alboraya »  46120

4
Quartos  

4
wc  

265m²
Plano  

60m²
Terraço

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.pt Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Confortável casa renovada com 4 quartos, 3 casas de
banho e 1 WC, 3 terraços e garagem privada, numa zona
pedonal perto da praia de Patacona. Ótima oportunidade,
preço negociável.

A casa está inserida num ambiente de moradias unifamiliares rodeadas de zonas
pedonais, muito perto da praia. É um ambiente magnífico para a vida familiar.

A sua orientação a sul e a norte permite-lhe usufruir dos terraços durante todo o
ano, localizados em ambos os lados da casa. A casa foi recentemente renovada e tem
um ambiente agradável, luminoso e acolhedor.

Ele é acessado através de um terraço totalmente renovado e ensolarado. Depois do
hall de entrada encontra-se a sala de estar, com lareira e saída para o amplo terraço
nas traseiras. Ao lado fica a cozinha, excelentemente equipada e com ampla reforma.
Um banheiro completa este andar.

No primeiro andar temos o quarto principal com casa de banho privativa e quarto de
vestir, dois quartos duplos, um deles com mezzanine ideal para os mais pequenos e
uma casa de banho comum.

No segundo andar encontra-se uma ampla suite com closet e casa de banho
privativa. Também goza de um terraço intimista e ensolarado.

Na cave, a casa tem dois espaços de usos múltiplos, como zona de jogos, arrumos ou
adega, e garagem privada com capacidade para dois carros, motos, bicicletas, etc.

É uma compra perfeita para uma família que precisa de espaço e quer um ambiente
tranquilo à beira-mar.

lucasfox.pt/go/val21601

Terraço, Private garage, Luz natural,
Estacionamento, Vestiário, Varanda,
Renovado, Perto de transporte público ,
Lavandaria, Janelas de vidro duplo ,
Exterior, Despensa, Cozinha equipada,
Chaminé, Ar condicionado, Aquecimento,
Alarme
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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	Confortável casa renovada com 4 quartos, 3 casas de banho e 1 WC, 3 terraços e garagem privada, numa zona pedonal perto da praia de Patacona. Ótima oportunidade, preço negociável.

