
REF. VAL38317

380 000 € Takvåning - Till salu
Nybyggd takvåning med 3 Sovrum med 53m² terrass till salu i Canet/Almarda,
Valencia
Spanien »  Valencia »  Canet/Almarda »  46529

3
Sovrum  

2
Badrum  

114m²
Planlösning  

53m²
Terrass

+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

Fantastiska duplex-takvåningar med tre eller fyra sovrum
vid havet, på Canet-stranden

Residencial har en spektakulär pool, solarium, en paddeltennisbana och en
multisportbana, ett barnområde och stora skuggade områden
Det ligger mindre än 200 meter från havet och har en direkt utgång till havet.
Aldabra Residencial är perfekt att bo eller tillbringa din semester på

lucasfox.se/go/val38317

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Padel-bana, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Service-hiss, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
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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