
VERKOCHT

REF. VAL12517

650.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer Huis / Villa met 350m² Tuin te koop in Godella / Rocafort, Valencia
Spanje »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

306m²
Plattegrond  

505m²
Perceeloppervlakte  

100m²
Terras  

350m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Huis te koop met ruime kamers en een grote tuin met een
zwembad gelegen in een gated community in Campolivar,
Godella.

Dit prachtige huis met 4 slaapkamers bevindt zich in een privégated community in
Campolivar, Godella, met in totaal slechts 9 huizen die een privéweg delen. Gelegen
in het bovenste deel van Campolivar, heeft het huis een prachtig uitzicht; de zee is te
zien op heldere dagen.

Het huis heeft een intuïtieve indeling en is zeer comfortabel. Het heeft een tijdloze
stijl met ruime kamers en wordt omgeven door een tuin van 350 m². Hier vinden we
een overdekte ruimte voor het parkeren van 2 auto's, een paellero, een berging, het
zwembad en de kleedkamers.

Bij het betreden van het huis hebben we toegang tot een grote woonkamer met een
open haard die uitkomt op een terras van ongeveer 30 m². Een deur leidt van de
woonkamer naar de eetkamer en deze is op zijn beurt verbonden met de keuken. Op
de begane grond is er ook een complete badkamer en een tweepersoons slaapkamer
die momenteel wordt gebruikt als kantoor.

De overige slaapkamers bevinden zich op de bovenverdieping. Er zijn 2
tweepersoonskamers die een badkamer delen met een douche en een bad, en de
hoofdslaapkamer met een eigen badkamer. De drie slaapkamers hebben toegang tot
een groot terras met een mooi uitzicht. Op deze verdieping is er ook nog een terras
van vergelijkbare afmetingen. Het huis heeft een grote, open kelder.

Verwarming door het hele gebouw maakt het het hele jaar warm en uitnodigend, er is
airconditioning in de slaapkamer op de benedenverdieping. De kamers op de begane
grond hebben een porseleinen vloer. Op de bovenverdieping bevindt zich parket. Het
heeft ook inbouwkasten om de opbergruimte en wit gelakte deuren te
maximaliseren.

Gezien zijn grootte, privétuin en locatie in een gated community dichtbij
internationale scholen, zou dit huis ideaal zijn voor een gezin met kinderen.

lucasfox.co.nl/go/val12517

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Barbecue, Airconditioning, 
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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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