
VENUT/UDA

REF. VAL4266

750.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 5 dormitoris en venda a Godella / Rocafort, València
Espanya »  València »  Godella / Rocafort »  46110

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

650m²
Edificats  

2,010m²
Dimensions del terreny

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Singular vila moderna dels anys 60, però amb una
arquitectura d&#39;avantguarda de formes naturals amb
650 m² de vivenda sobre una parcel·la de 2.100 m², en
venda en una urbanització privada amb piscina.

L'habitatge està distribuït en 2 zones ben diferenciades. D'una banda trobem l'estudi,
amb amplis espais a doble alçada, i d'altra banda, les estades per a ús domèstic de
l'habitatge. Les dues zones van estar unides pel garatge, que al seu dia actuava com
a ròtula, i que en l'actualitat funciona com rebedor.

A la façana predomina la successió de volums sinuosos de color rosa, suaus i sense
arestes, que generen un volum de naturalesa orgànica. L'interior de la casa és ampli i
amb una acurada lluminositat, gràcies a l'ús de l'color blanc a les parets, l'ús de
mallorquines i la il·luminació indirecta de les claraboies.

L'habitatge es distribueix en 2 plantes. La planta baixa és la més àmplia i alberga els
espais d'ús comú: el saló-menjador i la cuina, així com diversos dormitoris i l'estudi.
La primera planta s'ha destinat a un ús més privat, amb el dormitori principal amb
terrassa, una petita biblioteca i una cambra de bany.

Totes les estances es comuniquen amb el jardí a través d'unes portes corredisses de
vidre i acer galvanitzat, rematades amb persianes de fusta blanques. Les cambres de
bany compten amb il·luminació i ventilació zenital.

La zona d'estudi, o ala oest de la casa, també està il·luminada amb claraboies que
irradien una llum zenital. Es distribueix en un gran saló amb diferents ambients i un
generós dormitori principal amb bany i zona de bany a la planta baixa, mentre que a
la primera planta s'ubica una sala d'estudi, bolcada a la sala, i un armari-vestidor.

lucasfox.cat/go/val4266

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Jacuzzi, Garatge privat,
Llum natural, Parquet, Propietat d'època,
Sostres alts, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Armaris encastats, Balcó, Biblioteca,
Calefacció, Entrada de servei, Exterior,
Llar de foc, Seguretat, Traster, Vestidor,
Zona chill-out
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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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