
VENUT/UDA

REF. VAL16205

700.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Godella / Rocafort, València
Espanya »  València »  Godella / Rocafort »  46110

6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

577m²
Edificats  

2,058m²
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

Vila clàssica de 5 dormitoris amb moltíssimes
possibilitats d&#39;actualització per a convertir-se en la
casa dels seus somnis.

Aquesta fantàstica casa de 577 m² s'ubica en una parcel·la de 2.058 m² a l'exclusiva
urbanització de Campolivar. Aquesta parcel·la pertany a una parcel·la més gran, de
6.176 m² en total, que també pot adquirir-se i que atorga a aquesta bonica vivenda
una intimitat única.

La casa està a punt per entrar a viure, encara que es beneficiaria d'una actualització i
té un gran potencial per convertir-se en una llar ideal. Destaca per les seves grans
dimensions i la seva còmoda distribució, ja que la major part d'estades es troben a la
planta baixa. A més, compta una orientació excel·lent que permet gaudir de la brisa
del mar i d'unes vistes immillorables.

A l'entrar, ens rep una bonica entrada que divideix clarament la zona de dia de la de
nit, i que compta amb un pràctic lavabo de cortesia. A continuació, vam entrar al
majestuós saló-menjador, una estada de dimensions generoses i amplis finestrals
des d'on es pot gaudir d'agradables vistes a una preciosa pineda. A més, disposa
d'una bonica xemeneia de pedra en perfecte estat que aporta calidesa a l'espai.

Des del saló-menjador i l'entrada, vam entrar a la cuina amb zona de menjador
independent, molt espai d'emmagatzematge i finestrals que inunden l'espai de llum
natural. La cuina dóna pas a la zona de servei, molt completa, amb bugaderia,
habitació per planxar, un dormitori doble i un bany complet privat. A més, aquesta
zona compta amb sortida a l'exterior, per dotar-la de més privacitat. La cuina també
té accés al garatge, que compta amb 3 places d'aparcament i 2 grans espais
d'emmagatzematge.

A l'esquerra de l'entrada, es presenta la zona de nit, composta per 4 còmodes
dormitoris dobles i 2 banys complets. Tots els dormitoris disposen d'armaris
encastats i de finestres amb mosquiteres.

A través d'una bonica escala de fusta, vam pujar a la planta superior, que alberga un
espaiós dormitori amb bany privat i sortida a una terrassa privada.

lucasfox.cat/go/val16205

Jardí, Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
A renovar, Aire condicionat,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Exterior, Llar de foc, Safareig, Seguretat,
Traster, Vistes
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L'àmplia terrassa principal compta amb accés des del saló i la cuina, i gaudeix de
diversos ambients i diferents zones d'estar i de descans, el que converteix aquesta
àmplia terrassa en un lloc ideal on reunir-se amb família i amics gaudint del fabulós
clima mediterrani i podent cuinar la paella valència en el seu tradicional paeller
mentre gaudeix d'unes vistes immillorables. La casa també disposa de piscina
independent.

L'habitatge disposa d'aire condicionat al saló-menjador i al dormitori principal. A
més, ens ofereix la possibilitat d'adquirir la parcel·la més gran que l'envolta de 4.117
m².

Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per més informació sobre aquesta gran vila o
per visitar-la.
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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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