REF. LFV1107

€1,425,000 Hus/Villa - Till salu

Modernt hus i första raden till salu i Playa de la Malvarrosa, Valencia, med
fantastisk havsutsikt
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Playa de la Malvarrosa » 46011

4

5

300m²

550m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
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ÖVERBLICK

Modernt hus med pool i Playa de la Malvarrosa med
underbar havsutsikt, nära centrum av staden och inom
gångavstånd från småbåtshamnen.
Detta är ett av de få husen som ligger på första raden av stranden i Valencia.
Fastigheten har nyligen byggts med modern inredning.
På bottenvåningen finns ett vardagsrum/matsal, ett kök, en toalett och en terrass
med pool och däckområde. Den första våningen har 3 sovrum med egna badrum. På
översta våningen finns ett stort vindsutrymme med fantastisk havsutsikt.
Fastigheten har en hiss, pool och golvvärme. Här finns även 2 stora terrasser på
bottenvåningen, en vid entrén där du kan njuta av en lätt välkomstvind under våren
och sommaren, och en större på baksidan i poolområdet.
Det finns också utrymme för parkering.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien

lucasfox.se/go/lfv1107
Havsutsikt, Strand, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Hiss, , Parkering, Hyrlicens,
Öppen spis

REF. LFV1107

€1,425,000 Hus/Villa - Till salu

Modernt hus i första raden till salu i Playa de la Malvarrosa, Valencia, med
fantastisk havsutsikt
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Playa de la Malvarrosa » 46011

4

5

300m²

550m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

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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