
SÅLD

REF. VAL28267

449 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i La Cañada, Valencia
Spanien »  Valencia »  La Cañada »  46182

4
Sovrum  

3
Badrum  

328m²
Planlösning  

580m²
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

Mycket ljust helt nytt hus med 4 sovrum, pool och
källargarage för 3 bilar till salu i La Cañada.

Ett perfekt familjehus med 2 våningar med stort garage.

Huset har många fönster som ger naturligt ljus och frisk luft, liksom många terrasser
på båda våningarna, en mogen trädgård med pool; alla helt nya.

När vi kommer in i huset hälsas vi av en trappa som leder till en terrass mot sydväst
som är perfekt att njuta av eftermiddagen på vintern. Vid huvudentrén leder en liten
hall till höger till vardagsrummet med tillgång till huvudterrassen, trädgården och
poolen.

Till vänster om hallen öppnas köket, följt av ett sovrum och ett komplett badrum.

Den övre våningen består av tre sovrum med garderober. Det största sovrummet har
ett eget badrum och tillgång till terrassen, dubbelrummet har tillgång till terrassen
och ett enkelrum. Ett komplett badrum serverar de två sista sovrummen.

Källaren upptar en yta på 107 kvm, så den har en stor lagringsyta och kapacitet för tre
fordon.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/val28267

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus,
Uppvärmning, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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