
REF. SAG11813

850 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 3 Sovrum med 250m² Trädgård till salu i Playa Sagunto
Spanien »  Valencia »  Sagunto »  Playa de Sagunto »  46500

3
Sovrum  

2
Badrum  

264m²
Planlösning  

1.057m²
Totalyta  

103m²
Terrass  

250m²
Trädgård

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Nyrenoverad villa ligger vid stranden i Malvasur-
bostäderna Sagunto.

Seafront villa på 384 m² i Malvasur bostäder på Sagunto stranden. Kvarteret består av
attraktiva hus och har en lugn och avslappnad atmophere.

Huset är nyrenoverat med kvalitetsmaterial, i modern stil med alla bekvämligheter
och har en oslagbar utsikt över havet.

Det fördelas mellan 2 våningar. Bottenvåningen består av kök, vardagsrum, 2 sovrum,
1 badrum och flera terrasser med olika orienteringar som omger huset. På övre
våningen finns sovrummet med stora fönster som underlättar spektakulär havsutsikt,
en 35 m² stor terrass och ett badrum.

Utsidan erbjuder en trädgård med gräsmatta och palmer, en pool med ett badrum i
närheten och ett område att koppla av. Ytterligare funktioner inkluderar en öppen
spis, centralvärme och luftkonditionering i hela huset.

Detta hem är idealiskt för en familj på grund av sin stora tomt, senaste renovering
och utsökt havsutsikt.

lucasfox.se/go/sag11813

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, Uppvärmning, Renoverad,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Grillplats, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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