REF. LFV1265

990.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Godella /
Rocafort
Espanya » València » Godella / Rocafort » 46110

6

7

768m²

1,371m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Dimensions del terreny

PREU REBAIXAT

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Casa familiar fantàstica de 6 dormitoris amb un gimnàs,
amb magnífic home cinema, una zona d&#39;oficina, sala
de jocs i una piscina
Aquesta propietat excel·lent en venda es troba en un carrer privat amb accés
restringit en una zona tranquil·la i segura.
La propietat d'estil modern ha estat construïda amb acabats de la més alta qualitat.
A l'exterior hi ha un jardí, una zona de piscina íntima protegida per xiprers, diverses
terrasses i una zona de barbacoa.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya

lucasfox.cat/go/lfv1265
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Jacuzzi, Garatge privat, Llum natural,
Parquet, Terres de marbre, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Exterior,
Finestres de doble vidre , Sala de jocs,
Seguretat, Traster, Vestidor
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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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