REF. VAL28812

620 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Patacona / Alboraya, Valencia
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Patacona / Alboraya » 46128

4

3

273m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

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

Unikt och spännande renoverat hus, med enastående
utsikt, perfekt för stora familjer eller som ett andra
fritidshus med rymliga och ljusa rum, 4 stora terrasser,
som ligger några minuters promenad från stranden.
När du närmar dig denna vackra hörnfastighet, belägen mitt i lilla Venedig i den
lugna hamnen i Port Saplaya, går du in genom den första stora uteserveringen som är
bifogad.
När du kommer in i huset - det nyrenoverade köket ligger på din högra sida. Till
vänster om entrén hittar du nedre toaletten och en separat dörr som leder till
tvättstugan och även nedre garage.
På bottenvåningen finns ett vackert vardagsrum med fantastisk utsikt och altandörrar
i glas som leder till den andra terrassen, perfekt för att ta emot gäster.
När du går uppför trappan runt den ursprungliga böjda trappan med handmålade
plattor och klassisk inredning når du första våningen med 3 sovrum och badrummet
på övervåningen. Sovrummet på baksidan av fastigheten har en trevlig terrass
utanför med utsikt också över hamnen och det finns en liten balkong ute på varje
sovrum och på framsidan av huset.
Med exponering för bar tegel i hela hemmet och en imponerande konstnärlig,
klassisk känsla för huset - allt har hållits i bra skick.
När vi når den sista våningen i huset närmar vi oss sovrummet med badrum och den
sista uteserveringen som är sluten och helt privat och återigen - har en fantastisk
utsikt över hamnen och det öppna Medelhavet.
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lucasfox.se/go/val28812
Havsutsikt, Strand, Swimming pool, Terrass,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Balkong, Dubbla fönster, Förråd,
Inbyggda garderober, Interiör,
Luftkonditionering, Öppen spis, Renoverad,
Säkerhet, Tvättstuga, Utsikt
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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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