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1.350.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la de 6 dormitoris amb 115m² terrassa en venda a Godella / Rocafort
Espanya »  València »  Godella / Rocafort »  46110

6
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7
Cambres de bany  

856m²
Plànol  

1.671m²
Dimensions del terreny  

115m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Impressionant vila de 856 m² en venda a Campolivar-
Godella.

Aquesta vila situada en un recinte cantonera de 1.672 m² de terreny enjardinat es
distribueix en tres plantes. La casa es va construir en l'any 2001 amb materials de
primera qualitat. L'habitatge ofereix 5 dormitoris tots ells amb bany privat i zona de
vestidor.

El rebedor ens condueix a una llibreria-despatx i creuant els seus arcs de pedra
tosca, veiem la gran escala amb vidrieres esculpides artesanalment.

La protagonista d'aquesta vila és la seva xemeneia a doble cara, que mostra una cara
a la zona social i l'altra a una estada familiar. La zona social es compon d'un saló
circular amb cúpula i d'amplitud de palau envoltada tota ella de finestrals a l'infinit.
L'estada familiar és molt acollidora, contigua a la sala-menjador amb terrassa i
balcons a jardí. Al costat de la sala, es localitza la cuina en illa, amb materials de
qualitat com a acer inoxidable o silestone a terra i els bancs. La zona de servei es
completa amb un rebost, un dormitori de servei i un safareig.

La planta superior disposa d'una porta amb motllures revestides de pa d'or que dóna
accés a la gran suite principal amb llar de foc, vestidor i bany complet amb cabina
d'hidromassatge i banyera d'hidromassatge amb capacitat per a dues persones. Un
passadís amb vista panoràmica sobre el saló principal distribueix la resta de
dormitoris que s'han dissenyats pensant en fins al més mínim detall.

La seva última planta amb vistes de 360º.

El soterrani posseeix gimnàs, sauna, bany complet i una estada amb barra i cuina.
També hi ha sala de jocs, llar de foc, forn morú, zona de sobretaula, celler i una altra
sala de jocs infantils.

La zona exterior ofereix un gran jardí i una gran piscina jacuzzi. El jardí, amb un petit
estany, inclou una caseta de fusta, tobogan i tirolina per al gaudi dels nens.

L'habitatge compta amb alarma perimetral i interior per l'absoluta seguretat i
privacitat. Es poden destacar les seves portes de mobila, la fusteria metàl·lica de
technal, abatible i amb doble cambra i una curiosa rèplica esculpida de l'escalinata
de la catedral de Notredame.

lucasfox.cat/go/val23198

Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Garatge privat, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Vestidor, Traster, Seguretat,
Safareig, Parc infantil, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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