
VENDIDO

REF. VAL25828

430.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / Vila Quartos with 823m² Jardim à venda em Monte Picayo, Valencia
Spain »  Valencia »  Monte Picayo »  46500

4
Quartos  

3
wc  

273m²
Plano  

1.178m²
area do terreno  

159m²
Terraço  

823m²
Jardim

+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

Fantástica moradia com jardim, piscina e vistas
espectaculares sobre o apartamento e a praia de Puzol
para venda na tranquila urbanização Monte Picayo,
Sagunto.

Magnífica moradia de 273 m² localizada na tranquila urbanização Monte Picayo de
Sagunto, que goza de segurança privada 24 horas por dia e está muito perto de
escolas internacionais.

A casa está inserida num lote de 1.178 m² que dispõe de zona ajardinada, piscina
própria com espectaculares vistas panorâmicas sobre o apartamento e a praia de
Puzol, bem como parque de estacionamento fechado para 3 viaturas. Todo o jardim
oferece muita privacidade, sendo ideal para relaxar, se bronzear ou comer ao ar livre.

A moradia está distribuída por um piso mais uma cave. O rés-do-chão oferece uma
ampla e luminosa sala de jantar com acesso ao terraço e jardim, bem como uma
cozinha equipada com máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa, máquina de
lavar loiça e frigorífico americano. Este andar também inclui 4 quartos duplos, um dos
quais corresponde ao quarto principal com banheiro privativo. Todos eles com
roupeiros embutidos e acesso ao terraço, jardim e piscina.

Por fim, a cave tem escritório, casa de banho completa e casa de máquinas e
bricolagem. Todos os quartos estão equipados com sistema de aquecimento por
radiadores a gasóleo.

Uma excelente oportunidade para famílias ou para quem pretende usufruir desta
fantástica moradia com vistas, piscina e muita privacidade. Contacte-nos para mais
informações ou para marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/val25828

Vistas à montanha, Terraço, Piscina, Jardim,
Private garage, Luz natural,
Estacionamento, Vistas,
Próximo de escolas internacionais,
Permitido animais, Lavandaria, Exterior,
Cozinha equipada, Churrasco, Biblioteca,
Armários empotrados , Aquecimento
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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.

REF. VAL25828

430.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / Vila Quartos with 823m² Jardim à venda em Monte Picayo, Valencia
Spain »  Valencia »  Monte Picayo »  46500

4
Quartos  

3
wc  

273m²
Plano  

1.178m²
area do terreno  

159m²
Terraço  

823m²
Jardim

+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

	Fantástica moradia com jardim, piscina e vistas espectaculares sobre o apartamento e a praia de Puzol para venda na tranquila urbanização Monte Picayo, Sagunto.

