
REF. VAL34895

1.200.000 € Casa / Vila - Venda
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Spain »  Valencia »  Cullera »  46408
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DESCRIÇÃO

Fantástica casa de campo renovada à venda na praia e
com vistas espetaculares sobre a baía de Cullera.

O enredo desta casa é distribuído em três níveis. Ao entrar, encontramos uma
garagem com capacidade para três viaturas. No segundo nível, encontramos um
espaço, atualmente utilizado como área de lazer, com acesso privado direto e
totalmente preparado para ser usado como apartamento independente ou casa de
hóspedes. Finalmente chegamos ao último nível onde encontramos o jardim, a
piscina e a casa.

A casa distribui-se por dois pisos. No primeiro piso encontramos uma espaçosa sala
de estar-jantar com lareira de onde podemos desfrutar das impressionantes vistas
sobre o mar e a serra da própria sala ou dos terraços frontais com vista para a zona
da piscina, de amplas dimensões e uma varanda perfeita para o mar. Junto à sala,
encontra-se uma cozinha moderna, totalmente equipada e ligada à sala pelo jardim
das traseiras, com total privacidade, com relvado e zona de barbecue. Neste mesmo
piso temos uma casa de banho completa com poliban e acesso a um amplo quarto
com roupeiro completo.

No piso superior temos dois quartos duplos, uma casa de banho completa com
duche e o quarto principal com casa de banho privativa; todos de frente para o mar.

A casa tem sistema de domótica com comando móvel para ar condicionado, alarme e
luz, estores eléctricos em todas as divisões, aquecimento radiador, lareira, piscina 8
x 4 metros com água salina, jardim com iluminação nocturna e rega automática. A
casa tem todos os confortos necessários e está totalmente atualizada graças à
reforma de qualidade realizada.

lucasfox.pt/go/val34895

Vistas à montanha, Terraço, Piscina, Jardim,
Private garage, Luz natural,
Sistema domótico, Sala de jogos,
Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Churrasco, Chaminé,
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.
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	Fantástica casa de campo renovada à venda na praia e com vistas espetaculares sobre a baía de Cullera.

