REF. VAL7211

720 000 € Hus/Villa - Såld

Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 350m² Trädgård till salu i Playa Sagunto
Spanien » Valencia » Sagunto » Playa de Sagunto » 46500
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Planlösning

Totalyta

Terrass

Trädgård

SÅLD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
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Bo i en naturpark med utsikt över havet. Natur, lugn och
närhet till alla bekvämligheter.
Bara 10 minuter från internationella skolor som Caxton College, denna fastighet ligger
inom gränserna för naturområdet "Romeu", i området Sierra Calderona. Staden
Valencia ligger drygt 20 minuter bort.
Mycket nära staden Sagunto och mindre än 10 minuter från stränderna i Sagunto,
Almenara och Canet, hittar vi denna underbara fastighet där alla detaljer har tagits
om hand.
Tomten har en stor fullt utrustad grill med kyl, diskmaskin, elspis, argentinsk grill,
paellero m.m.
Huvudbyggnaden har två våningar. I den övre delen finns det stora, helglasade
vardagsrummet med utsikt över havet, bergen och staden och det romerska slottet
Sagunto. Det finns direkt tillgång till rastplatsen som består av 3 stora sovrum, 2
badrum och ett fjärde sovrum som fungerar som omklädningsrum.
På bottenvåningen finns ett rymligt rum med biljard, TV-del och en fullt utrustad
bardisk. Till detta rum finns ett sovrum och ett badrum. Framför detta rum hittar vi en
enorm esplanad där verandan, grillen, en fontän och en 12 x 6 meter lång infinitypool.
Poolen har en jacuzzi och en motströms simpump. På väg vidare finns även en liten
gästlägenhet med tillhörande badrum.
På ett lägre plan finns en medelhavsköksträdgård, en stor fullt uppvärmd källare, ett
rum för poolens reningsverk och ett verktygsrum.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790
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Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien

lucasfox.se/go/val7211
Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Jacuzzi, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Säkerhet, Luftkonditionering,
Lekplats, Larm, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Chill out plats
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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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