
VENUT/UDA

REF. VAL22446

455.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Godella / Rocafort, València
Espanya »  València »  Godella / Rocafort »  46110

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

382m²
Plànol  

550m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Xalet independent en venda a urbanització Nova Santa
Bàrbara, Godella.

L'habitatge està edificada sobre una parcel·la de 550 m² i compta amb una superfície
construïda de 389 m² distribuïda en diversos nivells: soterrani-garatge, planta baixa,
primera planta i terrassa-àtic. Té un total de 4 dormitoris, 3 banys, saló amb cuina
oberta i 5 terrasses.

Es troba en una zona amb tots els serveis necessaris, col·legis (Cambridge, Domus,
Més Camarena, Liceu Francès), Godella i Rocafort, i prop de el complex d'oci Heron
City (amb gimnàs i cinemes) i de la parada d'autobús a pocs metres de la casa amb
servei gratuït a la parada de metro de Godella.

L'habitatge, que presenta una bonica façana i un disseny funcional, està pensada per
viure còmodament i gaudir. Té un jardí que envolta la casa, piscina, saló i cuina
oberta amb grans finestrals que arriben fins al sostre i diverses terrasses amb bones
vistes (en saló, cuina i dormitoris). La planta baixa alberga un dormitori doble, un
bany i un ampli saló amb cuina oberta.

L'habitatge disposa de parets llises, persianes motoritzades, finestrals amb
tancament de seguretat, aire condicionat per conductes, safareig (ubicat al soterrani)
i depurador de piscina.

Aquest habitatge és ideal per viure còmodament i gaudir de la natura, de l'aire, de
camp i de la tranquil·litat sense renunciar a ben comunicat i cap servei (col·legis,
autobús, metro, supermercats, gimnàs).

lucasfox.cat/go/val22446

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Barbacoa,
Aire condicionat
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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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