
SÅLD

REF. VAL35801

520 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Playa Sagunto, Valencia
Spanien »  Valencia »  Sagunto »  Playa de Sagunto »  46529

4
Sovrum  

2
Badrum  

284m²
Planlösning

+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

Designervilla med mycket goda egenskaper till salu i ett
mycket lugnt område i Canet de Berenguer.

Lucas Fox presenterar denna nybyggda semi-nya villa i en av de tystaste kuststäderna
med den bästa blåflaggade stranden i Valencia, Canet de Berenguer.

Huset har samvetsgrant utformats för att vara praktiskt, mysigt och mycket modernt,
eftersom designföretag och material av mycket hög kvalitet har använts så att
resultatet av dess inredning ger ifrån sig klass och stil.

Som exempel är köket från Porcelanosa, med Liebherr och Siemens vitvaror och en
Vaillant-panna. Betong, stål och stora glasytor är karaktäristiska element som ger
huset den eleganta stilen av professionella arkitektoniska filer.

Ljus är en annan av husets huvudpersoner och översvämmar alla utrymmen, åtföljd
av korsventilation som genereras av dess syd- och norrorientering.

Canet är strategiskt beläget bara en och en halv kilometer från stranden och
yachtklubben. Det sticker också ut för sin närhet till relevanta internationella skolor
som Caxton Colleges, Hispano Americano och Mas Camarena.

lucasfox.se/go/val35801

Terrass, Garagem privada,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats,
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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