
SÅLD

REF. VAL31700

530 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 3 Sovrum med 100m² terrass till salu i Playa de la Malvarrosa
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Playa Malvarrosa/Cabanyal »  46011

3
Sovrum  

2
Badrum  

284m²
Planlösning  

264m²
Totalyta  

100m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Radhus med 3 sovrum (ursprungligen 4, med möjlighet att
återhämta det) och 3 badrum med garage, förråd och tre
stora terrasser till salu på en mycket lugn gata intill
stranden Malvarrosa, Valencia.

Lucas Fox presenterar ett radhus på en mycket lugn gata intill Malvarrosa-stranden.

Huset har tre stora terrasser med automatisk droppbevattning, stora krukor och
planteringskärl. När vi kommer in i huset, från gatan, hittar vi den första, med ett
vackert träd som ger oss avskildhet, några trappor leder oss till interiören.

Väl inne ger en hall oss tillgång till ett stort vardagsrum med direkt tillgång till en av
dess stora terrasser och med en trevlig pelletskamin och en specialtillverkad
gipssoffa med förvaringsutrymme. Detta är väldigt tyst, eftersom det har utsikt över
radhusens terrasser utan vägtrafik, och det har en östlig orientering, så huset har en
fantastisk tvärventilation. Intill matsalen finns ett bekvämt kök med plats för daglig
frukost och en serveringslucka för familjesammankomster. En gästtoalett
kompletterar golvet.

Från denna våning har vi tillgång till garaget där du kan parkera 3 fordon, och det har
även ett stort utrymme med vilket det kan användas som gym, verkstad eller förråd
med ytterfönster.

På första våningen finns ett vackert master bedroom med badrum som åtnjuter en
terrass i österläge och mycket lugn i denna del av huset. Längre fram, på samma
våning, finns ett stort dubbelrum, som ursprungligen var två och kan separeras igen.
Slutligen hittar vi ett komplett badrum med en rymlig hall som ger oss tillgång till
loftet.

Vinden är en öppen yta på cirka 50 m² med tillgång till en annan solterrass som också
vetter mot öster, som beskrivs i Nota Simple som inte beboelig, så det påverkar inte
husets yta, även om det är ett användbart utrymme i det som för närvarande används
som kontor. Den har två takfönster för att skapa tvärventilation i den och en stor
förvaringsgarderob med skjutdörrar.

Fastigheten är redo att sätta ett lyft, ett mervärde för personer med nedsatt rörlighet.
Samt myggnät, avkalkning och vattenavhärdare.

lucasfox.se/go/val31700

Terrass, Garagem privada, Naturligt ljus,
Högt i tak, Utrustat kök, Öppen spis,
Luftkonditionering, Grillplats, 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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