
REF. VAL38995

457 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 1 Sovrum med 11m² terrass till salu i Patacona / Alboraya
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Patacona / Alboraya »  46120

1
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1
Badrum  

87m²
Planlösning  

11m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Fantastisk 1-rumslägenhet med terrass med underbar
havsutsikt till salu på stranden La Patacona.

Denna underbara lägenhet ligger vid stranden i La Patacona, Valencia. Den har rikligt
med dagsljus och en terrass med fantastisk havsutsikt. Dessutom är huset i mycket
gott skick, med möbler av mycket god kvalitet och dekoration av utsökt smak.

När vi går in möts vi av en liten hall som leder till ett rymligt fullt möblerat
vardagsrum-matsal med rikligt med dagsljus, som också har tillgång till en terrass,
varifrån du kan beundra en imponerande utsikt över havet. Därefter hittar vi ett
praktiskt kök utrustat med kyl, ugn och mikrovågsugn.

Nattområdet består av ett bekvämt enkelrum med dubbelsäng och ett komplett
badrum.

Huset har luftkonditionering för att garantera din komfort när som helst på året.
Huset säljs med garage och förråd ingår i priset.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/val38995

Havsutsikt, Terrass, Garagem privada, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Djur vänligt, Balkong

REF. VAL38995

457 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 1 Sovrum med 11m² terrass till salu i Patacona / Alboraya
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Patacona / Alboraya »  46120

1
Sovrum  

1
Badrum  

87m²
Planlösning  

11m²
Terrass

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

https://www.lucasfox.se/go/val38995
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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