
REF. VAL2091

2 000 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 7 Sovrum till salu i Godella / Rocafort, Valencia
Spanien »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46111

7
Sovrum  

5
Badrum  

894m²
Planlösning  

2.438m²
Totalyta

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Lyxig villa med stora ytor på en magnifik tomt med
frodiga träd och en spektakulär pool till salu i den
eftertraktade privata urbaniseringen Santa Bárbara,
Rocafort.

Denna magnifika villa, byggd i hjärtat av den exklusiva urbaniseringen Santa Bárbara,
ligger på en stor 2 200 m² trädgårdstomt som har en underbar sjöformad pool vid
foten av byggnaden. Huset på 900 m² är fördelat på olika våningar och anpassar sig
mästerligt till ojämnheten i kullen som det vilar på.

När vi korsar den spektakulära trädgården och verandan kommer vi åt den stora
entréhallen. Detta vetter mot ett rymligt mottagningsrum, med tillgång till matsal,
vardagsrum, kök och lounger med underbar utsikt över trädgården.

På våningen nedanför entrén finns två dubbelrum med ett gemensamt badrum, en
toalett, en vinkällare, en baskisk matsal i txoko-stil med en bar och ett spelrum med
tillgång till den nedre trädgården och uteköket med grill. , vedugn och paellero.

På första våningen, som nås genom att gå uppför en majestätisk trätrappa, finns det
stora sovrummet med eget badrum och tre andra dubbelrum: ett med eget badrum
och två med delat badrum. Sovrummen ger tillgång till terrasser varifrån du kan njuta
av underbar utsikt över trädgården.

På andra våningen, som går uppför en extern trappa, finns tillgång till ett litet
arbetsrum.

Trädgården har ett extra rum för flera användningsområden. Dessutom har huset en
stor plats för garaget på en nedre våning.

Urbaniseringen har en concierge- och övervakningsservice 24 timmar om dygnet,
samt en social klubb på en fantastiskt anlagd tomt med en stor pool.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/val2091

Trädgård, Swimming pool, Portvakt,
Garagem privada, Parkett, Högt i tak,
Uppvärmning, Tvättstuga, Säkerhet, Förråd,
Exteriör
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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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