
SÅLD

REF. VAL2780

795 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 5 Sovrum med 88m² terrass till salu i Godella / Rocafort, Valencia
Spanien »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

5
Sovrum  

3
Badrum  

753m²
Planlösning  

2.466m²
Totalyta  

88m²
Terrass

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

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Attraktiv villa, byggd i typisk statlig Campolivar-stil och
belägen i det mest prestigefyllda området i grannskapet,
nära huvudentrén.

Villan ligger i en magnifik anlagd trädgård med stora träd, pool- och
konstruktionsdetaljer som ger den den eleganta, klassiska stilen som är typisk för
detta område.

Huset består av 3 våningar. Bottenvåningen har en rymlig hall som leder till
vardagsrummet - matsal, studio, vardagsrum, kök med tvättstuga och badrum. De
terrasserade områdena i trädgården kan nås genom dessa rum.

På nästa våning upp finns sovrummet med omklädningsrum och badrum, ytterligare 4
sovrum och ett gemensamt badrum. På denna våning finns tillgång till en terrass med
utsikt över poolen.

På nedre våningen finns ett spelrum, 2 förråd och en arbetsplats. I trädgården finns
en bilaga med sovrum, badrum och garage.

lucasfox.se/go/val2780

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Uppvärmning, Tvättstuga,
Säkerhet, Luftkonditionering, 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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	Attraktiv villa, byggd i typisk statlig Campolivar-stil och belägen i det mest prestigefyllda området i grannskapet, nära huvudentrén.

