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380 000 € Takvåning - Till salu
Nybyggd takvåning med 3 Sovrum med 54m² terrass till salu i Canet/Almarda,
Valencia
Spanien »  Valencia »  Canet/Almarda »  46529
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ÖVERBLICK

Fantastisk tre-sovrum duplex takvåning vid havet till salu
på Canet beach.

Lucas Fox presenterar Canet Residencial II, en unik nybyggnation i Canet d'en
Berenguer, ett privilegierat läge vid havet och med tillgång till magnifika, rena och
säkra stränder, samt att ha all service för varje dag.

Canet Residencial II har en spektakulär pool, ett solarium, en paddeltennisbana och
en multisportbana, ett barnområde och stora skuggade områden. Dessutom har den
garage och förråd.

Denna takvåning i 2 plan är mycket rymlig och ljus, med modern design och rum med
öppen planlösning, såsom dagområdet, med vardagsrum/matsal och det
amerikanska köket. De är också mycket energieffektiva.

När vi kommer in finner vi dagområdet till höger, med utgång till en magnifik terrass.
Till vänster finns två dubbelrum och ett badrum för att tjäna dem. På övervåningen
finns det magnifika master bedroom med eget badrum och tillgång till två terrasser,
perfekt för att njuta och koppla av efter en lång dag.

Bland dess egenskaper kan vi lyfta fram att den har porslinsgolv i stengods, en
pansardörr med säkerhetslås och inbyggda garderober. För ökad komfort inkluderar
den PVC-snickeri med tvåglasfönster, köldbrygga och luftkammare, ett
luftkonditioneringssystem för varm/kall kanal med värmepump och varmvatten för
hushållsbruk som matas av aerotermisk energi. Men anpassningsalternativ erbjuds
för att passa dina behov.

En perfekt kampanj som första bostad eller som fritidshus. Kontakta oss för mer
information.

lucasfox.se/go/val38597

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Padel-bana, 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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