
SÅLD

REF. SAG17501

475 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Playa Sagunto, Valencia
Spanien »  Valencia »  Sagunto »  Playa de Sagunto »  46500

5
Sovrum  

3
Badrum  

419m²
Byggyta  

508m²
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

Magnifik 5-rums designer villa med trädgård, pool och
garage till salu i Playa Almardà, Sagunto.

Fantastisk 419 m² villa till salu i Playa Almardà, en av de mest eftertraktade
stränderna på Valencias kust. Huset ligger bara 200 meter från stranden och ligger
några kilometer från staden Canet d'en Berenguer och Sagunto, med alla tjänster
inom räckhåll.

Villan ligger på en tomt på 508 m² som innehåller en trevlig pool intill ett litet område
av naturligt gräs. En stor terrass leder till bottenvåningen. På denna våning finns ett
ljust vardagsrum med öppen spis och ett fullt utrustat kök med utsikt över en bakre
terrass med paellero och tillgång till poolen. En gästtoalett och sovrummet med
badrum slutför huvudgolvet.

En svepande trappa leder upp till första våningen som har 3 sovrum (1 dubbelsäng)
med tillgång till en privat terrass samt ett badrum. Den övre våningen våningen har
ett badrum med jacuzzi, ett gästrum och en privat terrass.

Slutligen erbjuder källaren ett vardagsrum med toalett, ett 3-bil garage, ett förråd
och ett verktygsrum. För större komfort har huset uppvärmning. Ett utmärkt tillfälle
som primär eller sekundär bostad.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/sag17501

Swimming pool, Terrass, Trädgård, Jacuzzi,
Garagem privada, Högt i tak, Marmorgolv,
Naturligt ljus, Parkering, Balkong,
Djur vänligt, Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm, Öppen spis,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök
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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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