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REF. VAL31400

2 900 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Cullera, Valencia
Spanien »  Valencia »  Cullera »  46408

6
Sovrum  

5
Badrum  

697m²
Planlösning  

1.582m²
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
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ÖVERBLICK

Lyxig villa med 6 sovrum, gym-spa, vinkällare, med en 1
500 kvm tomt och ett privilegierat läge.

Entrén till hallen är redan en förhandstitt på det magnifika huset som vi ska hitta;
högt i tak, brända tegelväggar, marmor klinkergolv med originalritningar, lyx i varje
detalj.

Till höger om hallen kommer vi in i en matsal på drygt 50 kvm, med öppen spis och
två direkta utgångar till terrassen och varifrån vi redan nu kan njuta av utsikten över
havet och fastighetens palmlund.

Huset har två fullt utrustade kök, ett mycket rymligt med matbord och en tvättstuga
med tillgång till servicerummet och ett mindre, att användas sommartid. Båda med
tillgång till terrass och trädgårdar. Ett litet gästtoalett kompletterar planlösningen på
denna våning.

En bred och bekväm trä- och marmortrappa tar oss till övervåningen, där
nattområdet ligger och där vi hittar 5 sovrum och ett komplett badrum. Alla vetter
mot öster och har utsikt över trädgården med poolen och havet i bakgrunden.

Ett av rummen har ett eget badrum med hydromassagebadkar och omklädningsrum
och det stora sovrummet, som är mycket rymligare, har även ett eget badrum med
hydromassagebadkar, omklädningsrum och öppen spis. Båda med direkt tillgång till
en stor terrass och havsutsikt.

I källaren hittar vi, förutom garaget med plats för fyra fordon, den tekniska ytan, två
rymliga rum och ett komplett badrum samt ett rum reserverat för fritid och används
som källare och ett område med gym, jacuzzi och bastu .

På utsidan har vi något svårt att hitta i någon fastighet i Cullera; en stor tomt med en
välskött gräsmatta, en fantastisk pool, en grillplats och fantastisk utsikt över havet
och stranden som vi når direkt.

Boka ett besök med Lucas Fox för att se denna magnifika villa.

lucasfox.se/go/val31400

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Naturligt ljus, Högt i tak,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, 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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