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Preu a consultar Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Godella /
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Espanya »  València »  Godella / Rocafort »  46110
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5
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DESCRIPCIÓ

Fantàstica vila amb 3 salons, una zona independent com a
visitant i una piscina, situada en una urbanització
exclusiva a tan sols 10 minuts de el centre de València.

Aquesta propietat en venda es troba en una parcel·la gran amb oliveres, ficus,
xicrandes, pruneres i magnòlies. La zona exterior també disposa d'una piscina
preciosa amb zona de spa, a més està envoltada d'una tanca de ferro de forja
preciosa. La zona de la piscina també compta amb una zona chill-out i una cambra de
bany.

Compta amb diverses terrasses cobertes en banda i banda de la casa, dissenyades
per usar-se segons l'estació, i una zona de barbacoa. La zona principal de la casa es
distribueix en una sola planta de 260 m², en els quals es troben 3 dormitoris dobles,
un vestidor d'uns 18 m² aproximadament al costat de el dormitori principal, un
lavabo de convidats, una cuina àmplia amb electrodomèstics integrats de Liebherr ,
vinoteca i zona de menjador amb llar de foc de pedra, i 3 salons.

A la planta superior té una estada folrada en fusta noble que es fa servir com a estudi
i té accés a una àmplia terrassa. Compta també amb un semi-soterrani igualment
condicionat com a habitatge com a visitant i de servei. Aquest consta d'un dormitori
de servei, un safareig, traster, dormitori de convidats i bany complet, així com un
saló-menjador totalment equipat.

Cal destacar les qualitats d'aquest habitatge, totalment restaurada l'any 2010 amb els
millors materials de construcció. Ceràmiques i aplicacions de bany de Porcelanosa,
fustes nobles, bon aïllament, sostres de 3,4 m d'alçada, armaris encastats de fusta
natural i molt més. La zona de dia amb terra de ceràmica i fang i, la zona de nit és de
parquet.

lucasfox.cat/go/lfv1194

Jardí, Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Barbacoa,
Biblioteca, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Vestidor
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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