
SÅLD

REF. SAG11815

525 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Playa Sagunto, Valencia
Spanien »  Valencia »  Sagunto »  Playa de Sagunto »  46500

5
Sovrum  

3
Badrum  

325m²
Planlösning  

950m²
Totalyta

+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

Seafront villa på 325 m² till salu med trädgård, pool och
direkt tillgång till Sagunto stranden i Corinto.

Denna villa ligger på en tomt på 950 m² vid strandpromenaden Sagunto, i området
Corinto. Detta område består huvudsakligen av enfamiljshus, vilket ger stor lugn.
Fastigheten byggdes 1984 med en exponerad tegelfasad och skiffertak. Det är i gott
skick och redo att flytta in med fantastisk utsikt över Medelhavet.

Bottenvåningen har ett kök och ett stort vardagsrum med en trappa som leder till
källaren och mellanvåningen. Mezzanine har 2 dubbelrum, 1 med eget badrum och
inbyggda garderober.

På första våningen finns 2 dubbelrum med tillgång till en terrass med spektakulär
havsutsikt, ett badrum som serverar både sovrum och sovrummet med en terrass,
omklädningsrum och eget badrum. Källaren består av ett badrum, ett 3-bil garage, ett
sovrum och ett skafferi.

På utsidan av denna villa ingår en stor trädgård med gräsmatta omgiven av olivträd
och palmer, en pool, grillplats och flera terrasser. Dessutom har den direkt tillgång
till en lugn strand.

Ytterligare funktioner inkluderar en öppen spis och centralvärme och
luftkonditionering i hela huset. Det är idealiskt för familjer eller för alla som söker en
fastighet med en stor tomt, direkt tillgång till stranden och fantastisk havsutsikt.

lucasfox.se/go/sag11815

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering, Uppvärmning,
Öppen spis, Luftkonditionering, 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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