
REF. VAL4428

1.400.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a Godella /
Rocafort
Espanya »  València »  Godella / Rocafort »  46111

7
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

611m²
Plànol  

1.100m²
Dimensions del terreny

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

Magnífica vila de luxe de disseny contemporani amb
sostres alts, finestrals i molt lluminoses, en venda en una
parcel·la de 1.000 m² situada a Rocafort.

Magnífica vila de 2 plantes situada en una parcel·la de 1.000 m². Aquesta vila compta
amb un ampli rebedor de forma ovalada obert a la planta superior, disposa
d'abundant llum natural gràcies a jardí interior. El saló, de sostres molt alts i amb
dues estances ben diferenciades, es comunica amb el jardí i la piscina a través dels
grans finestrals. Tant el menjador com la cuina queden comunicats amb el saló i
també amb el jardí. L'àmplia cuina, amb illa d'acer inoxidable i electrodomèstics de
primera qualitat, compta amb un rebost i una zona de servei que inclou safareig,
dormitori i bany.

El costat Est de la planta principal acull una zona de nit que es compon d'un
dormitori per convidats amb bany, un lavabo de cortesia i el dormitori principal, que
compta amb doble vestidor i bany doble amb banyera i dutxa. La resta de la zona de
nit es distribueix a la planta superior, on hi trobem 3 dormitoris amb vestidor i bany
amb dutxa, i 2 sales polivalents.

Les diferents plantes de l'habitatge estan comunicades per una escala circular de
fusta de noguera, el mateix material utilitzat en tot el sòl de la casa. El jardí interior
envidriat i els sostres a doble alçada unifiquen els espais en diferents punts de
l'rebedor i el saló. Pel que fa a les qualitats i altres característiques, disposa de:
calefacció per terra radiant en totes les estades amb control individualitzat, doble
vidre, aire condicionat, sistema d'alarma 24h amb detectors de presència a tot el
perímetre de la parcel·la, i un muntacàrregues amb accés des de les 3 plantes per
facilitar el transport d'elements de mida mitjana. Tant el disseny dels interiors com la
distribució de l'habitatge han estat ben plantejats.

lucasfox.cat/go/val4428

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Zona chill-out,
Vestidor, Seguretat, Muntacàrregues,
Exterior, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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	Magnífica vila de luxe de disseny contemporani amb sostres alts, finestrals i molt lluminoses, en venda en una parcel·la de 1.000 m² situada a Rocafort.

