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Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 130m² terrass till salu i Cullera, Valencia
Spanien »  Valencia »  Cullera »  46408
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ÖVERBLICK

Spektakulärt hus på 227 m², med en fräsch och aktuell
reform, flera terrasser och spektakulär utsikt över havet
och bergen till salu i Cullera.

Lucas Fox presenterar detta 227 m² stora hus till salu i Cullera, Valencia.

När du går in, bländar bottenvåningen av sin ljusstyrka och panoramautsikt över
Cullerabukten från sin spektakulära terrass. Ett rymligt vardagsrum/matsal med
öppen spis, ett fullt utrustat kök och ett kostnadsfritt badrum utgör fördelningen av
denna våning.

När vi går ner för trappan kan vi gå ut till en stor uteservering, med konstgräs och trä.
Den utmärker sig för sin totala integritet och dess gott om utrymme som erbjuder en
avkopplingsområde för solbad och en grillplats för utomhusmåltider. På denna våning
hittar vi även rastplatsen med två sovrum, ett komplett badrum och master bedroom
med eget badrum och direkt tillgång till terrassen.

Halvkällarvåningen är fördelad, å ena sidan, i ett garage med plats för två bilar och en
motorcykel och, å andra sidan, i ett rymligt vardagsrum där du kan njuta av musik,
spel eller din filmduk.

Huset är renoverat i fräsch och modern stil och är utrustad med varm/kall
luftkonditionering, öppen spis och elektriska markiser.

Huset ligger i en privat urbanisering med flera parhus med fantastisk utsikt över
havet och bergen. Urbaniseringen har ett stort rekreationsområde med pool, jacuzzi,
barnpool, bastu, solarium och omklädningsrum.

Kontakta oss så att vi kan erbjuda dig mer detaljerad information och organisera ett
personligt besök.

lucasfox.se/go/val40225

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Jacuzzi,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Utrustat kök, Öppen spis,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Hemmabio, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong
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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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