
REF. VAL33996

670 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 3 Sovrum till salu i El Saler / Perellonet, Valencia
Spanien »  Valencia »  El Saler / Perellonet »  46419

3
Sovrum  

2
Badrum  

273m²
Planlösning  

402m²
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

En underbar möjlighet att förvärva detta magnifika
strandhus med 3 sovrum med fullt av karaktär och
potential, utsikt över havet och nära en naturskyddad
park i El Perello, Sueca.

Detta härliga hem med en bebyggd yta på 273 m², ligger på en tomt på 402 m². Ägarna
har lagt ner mycket tid och kraft på att göra huset lättskött med hög kvalitet på
produkterna, tvåglasfönster i hela huset, solpanel, golvvärme med blandad
dieselpanna och termisk solpanel, självlåsande elektriska jalusier, luftkonditionering,
larmsystem, en hydraulisk hiss, bepansrade tillträdesdörrar till huset, bastu och
terrasser.

När vi går in i fastigheten från sidan hittar vi en stor veranda som sveper runt
fastigheten, prakten av tropiska palmer pryder sidoväggarna, förstärkt av det lilla
grillhuset i hörnet med handfat, ljus och separat toalett på nedervåningen. .

Fastigheten har två plan. Den första våningen består av ett relaxrum, fullt utrustat
kök/middag, vardagsrum; dubbla dörrar som leder till terrassen med panoramautsikt
över havet och sandstranden, med bord och stolar för att njuta av skönheten i detta
privilegierade läge. Här finns även ett master bedroom med klädkammare och
duschrum.

Marmortrappor eller hissen tar oss till bottenvåningen där vi hittar ytterligare 2
dubbelrum, båda med inbyggda garderober, duschrum, bastu (torrbastu),
grovkök/tvättstuga, inglasad altan och en dörr till det stora garaget för 2 bilar och
elektriska dörrar och portar till utsidan.

Detta fantastiska hus har även anpassats för personer med rörelsesvårigheter.

lucasfox.se/go/val33996

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Hiss, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Tvättstuga, Solpaneler,
Säkerhet, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Dubbla fönster, Chill out plats
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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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