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REF. VAL4682

2 400 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum med 3,000m² Trädgård till salu i Godella / Rocafort
Spanien »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46111

5
Sovrum  

2
Badrum  

490m²
Planlösning  

3.303m²
Totalyta  

1.000m²
Terrass  

3.000m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Unikt hus i nyklassisk stil på 490 m² för renovering, med
ursprungliga kakel och glasmålning och en anlagd
trädgård på över 3000 m², en gång hem till poeten
Antonio Machado.

Skyddat Modernista hus med unika egenskaper och betraktat arv från kommunen
Rocafort. Fastigheten, som har en total yta på 490 m², ligger på en tomt på 3 300 m² i
staden Rocafort.

Det är en klassisk bostad av stort värde för modernistiska arkitekturen med antika
plattor på golvet och väggarna, högt i tak med lister och glada glasmålningar som ger
plats åt fantastiska anlagda trädgårdar och grön utsikt.

Huset är fördelat på 2 våningar, med huvudområdet på övervåningen, både för sina
skönhets- och arkitektoniska detaljer och för att vi hittar här vardagsrummet och
köket. Härifrån kan vi njuta av underbar utsikt mot norra och östra sidor från båda
dessa rum och från den stora terrassen som förbinder de olika rummen på översta
våningen. Det finns ytterligare 6 rum på nedre våningen; 3 mot öster och 3 vetter mot
väster.

Den berömda poeten Antonio Machado bodde i detta hus mellan 1936 och 1938 och
skrev dikten han tillägnade Valencia, medan han såg solen över trädgården från
husets torn. Det sägs att detta hus är ett landmärke för litteraturälskare.

Under senare år användes det som restaurang och centrum för större evenemang, så
du har flera markeringar på ena sidan av trädgården. Dessa markeringar har rum som
ett industriellt kök och toaletter, och det finns en körkort för användning som festsal.

En unik möjlighet att köpa och renovera ett sensationellt hus med anlagda trädgårdar
och en intressant historia.

lucasfox.se/go/val4682

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Naturligt ljus, Mosaikgolv,
Högt i tak, , Utsikt, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
I behov av renovering , 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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