
VERKOCHT

REF. VAL15310

790.000 € Huis / Villa - Verkocht
6 Slaapkamer Huis / Villa met 1,406m² Tuin te koop in Godella / Rocafort, Valencia
Spanje »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46111

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

437m²
Plattegrond  

1.736m²
Perceeloppervlakte  

1.406m²
Tuin

+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

Fantastisch huis met unieke architectuur, met grote tuin
en zwembad in een exclusieve wijk met alle
voorzieningen.

Dit fantastische huis met middeleeuwse architectuur met uitgehouwen stenen muren
aan de buitenkant en houten afwerking in het binnenland, is gelegen op een perceel
van 1.675 m² in Santa Bárbara, een van de meest exclusieve woongemeenschappen in
Valencia, met een country club, tennisclub, sportfaciliteiten, natuurlijk rotszwembad,
24-uurs privébewaking en nabijheid van de stad.

Er is een hoofdgebouw met 3 verdiepingen, een hut en een tuin. De indeling biedt
ruimte, lichte kamers, dankzij de grote ramen die genieten van veel zonlicht.

Bij binnenkomst in het huis worden we verwelkomd door een grote hal die leidt naar
een ruime woonkamer en een andere kamer die kan worden gebruikt als een tweede
woonkamer of als een vergaderruimte. Een keuken en een toilet completeren deze
verdieping.

Naar boven vinden we de eerste verdieping, die 6 comfortabele slaapkamers en 4
badkamers biedt. De kelder profiteert van een privégarage met 2 parkeerplaatsen en
een opslagruimte om het meeste uit de ruimte te halen.

De tuin heeft een groot zwembad waar u kunt ontspannen in de warme maanden,
een hut en een royale tuin, verdeeld over 2 terrassen met een ontspanningsruimte,
waar u 's avonds met vrienden en familie kunt plannen.

Neem contact met ons op om dit unieke huis in een exclusieve wijk van Valencia te
bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/val15310

Uitzicht op de bergen, Tuin, Terras,
Prive garage, Parkeerplaats, Exterior,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area
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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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