
VERKOCHT

REF. LFV1145

3.000.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Godella / Rocafort, Valencia
Spanje »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

4
Slaapkamers  

6
Badkamers  

1,200m²
Woonoppervlakte  

3,260m²
Perceeloppervlakte

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Luxe villa te koop met een tuin en een prachtig uitzicht.
Gelegen dicht bij tal van sportfaciliteiten, internationale
scholen en een recreatiecentrum

Dit prachtige, eigentijdse pand te koop beschikt over een grote hal met een perfect
verlichte kunstgalerie en een fantastische trap gemaakt van staal, glas en marmer.

Het gebouw is prachtig ontworpen met grote ruimtes en beschikt over hoogwaardige
afwerking en vloer tot plafond, glazen ramen en deuren, biedt een prachtig uitzicht en
veel natuurlijk licht.

De woonkamer heeft een oppervlakte van 140 m² en is verdeeld in 3 aparte ruimtes.
Er is een stalen lift die alle verdiepingen met elkaar verbindt.

Buiten is er een mooie tuin met gazon en goed gevestigde dennen- en olijfbomen.

Deze accommodatie is ook te huur

lucasfox.co.nl/go/lfv1145

Terras, Tuin, Lift, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, Vloerverwarming, ,
Airconditioning, Bijkeuken
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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