
REF. VAL27612

750.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Quartos with 621m² Jardim à venda em Playa Sagunto, Valencia
Spain »  Valencia »  Sagunto »  Playa de Sagunto »  46529

5
Quartos  

2
wc  

200m²
Plano  

1.235m²
area do terreno  

414m²
Terraço  

621m²
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

Moradia para venda em localização privilegiada, na
urbanização Gato Montés, a poucos metros de uma das
melhores praias de Valência: a praia de Almardá.

A casa tem um terreno de 1235 m² distribuído em áreas ajardinadas, uma área
pavimentada correspondente às entradas da casa, uma área de paella, churrasqueira
e estacionamento. É composta por dois pisos e permite acessos por diferentes
pontos (sala de jantar, cozinha e zona de sauna).

No rés do chão, ao entrar, encontramos uma magnífica, espaçosa e luminosa sala de
estar / jantar com lareira e pé direito alto. Este quarto se conecta ao andar superior e
possui grandes janelas e portas com vista para o jardim. Adjacente à sala de jantar
temos uma cozinha totalmente equipada, também exterior e com despensa de
grande capacidade. No rés-do-chão existem também dois quartos duplos com
roupeiros embutidos, uma casa de banho e um quarto com zona de spa e duche.

Se subirmos ao primeiro andar, de cima podemos ver a sala de jantar e desfrutar de
uma vista totalmente aberta da casa graças aos tectos altos. O piso superior possui
três quartos duplos, duas casas de banho completas (uma das quais é privada) e uma
área de estudo ou de estar. Ele também oferece dois pequenos terraços privados
voltados para o leste com cerca de 6 m² cada.

A área exterior é composta por parque de estacionamento aberto com capacidade
para quatro viaturas, piscina de 100 m², parque infantil, zona de barbecue, paellero e
arrecadação.

A casa está equipada com segurança perimetral e interior, sistema de aquecimento a
óleo com radiadores em todas as divisões e refrigeração por splits.

Deve-se notar que a propriedade está livre de taxas comunitárias.

Contacte-nos para pedir mais informações ou marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/val27612

Terraço, Piscina, Private garage,
Tectos altos, Luz natural, Exterior,
Despensa, Cozinha equipada, Churrasco,
Armários empotrados , 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.

REF. VAL27612

750.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Quartos with 621m² Jardim à venda em Playa Sagunto, Valencia
Spain »  Valencia »  Sagunto »  Playa de Sagunto »  46529

5
Quartos  

2
wc  

200m²
Plano  

1.235m²
area do terreno  

414m²
Terraço  

621m²
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

	Moradia para venda em localização privilegiada, na urbanização Gato Montés, a poucos metros de uma das melhores praias de Valência: a praia de Almardá.

