
REF. VAL38927

319 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 1 Sovrum till salu i Patacona / Alboraya, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Patacona / Alboraya »  46120

1
Sovrum  

1
Badrum  

78m²
Planlösning

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Ljust 1-rumshus med garage och förråd till salu vid
stranden i La Patacona.

Denna fantastiska lägenhet ligger vid stranden i La Patacona, i Alboraya. Huset har
rikligt med dagsljus och presenteras i mycket gott skick, med högkvalitativa möbler
och utsökt inredning som skapar trevliga och välkomnande utrymmen. I hyran ingår
dessutom garageplats och förråd.

Så fort vi kommer in möts vi av en liten hall som leder till ett rymligt fullt möblerat
vardagsrum-matsal. Detta bekväma och mysiga rum översvämmas av naturligt ljus
tack vare sina stora fönster. Från detta utrymme går vi till ett kök, mycket praktiskt,
utrustat med kyl, ugn och mikrovågsugn som är mycket integrerad.

Vi kommer åt nattområdet, som erbjuder ett trevligt sovrum: master dubbelrum med
en inbyggd garderob. Alla rum har ett komplett badrum med badkar.

Huset har ett kanaliserat värme- och kylsystem med värmepump, perfekt för att
garantera din komfort när som helst på året.

Kontakta oss för att besöka denna fantastiskt möblerade lägenhet vid stranden i La
Patacona.

lucasfox.se/go/val38927

Garagem privada, Hiss, Parkett, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Djur vänligt
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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.

REF. VAL38927

319 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 1 Sovrum till salu i Patacona / Alboraya, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Patacona / Alboraya »  46120

1
Sovrum  

1
Badrum  

78m²
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

	Ljust 1-rumshus med garage och förråd till salu vid stranden i La Patacona.

