REF. VAL20751

€750,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa met 150m² Tuin te koop in Godella / Rocafort
Spanje » Valencia » Godella / Rocafort » 46110
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Contact ons over deze woning
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
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OMSCHRIJVING

Eigentijdse villa met uitstekende gedetailleerde
afwerking overal. Gelegen dicht bij internationale scholen
en de Rocafort tennisclub.
Modern en chic pand met een charmante uitstraling en gelegen aan een van de
meest exclusieve wegen in New Santa Barbara.
Dit prachtige huis is verdeeld over vier verdiepingen met luxe en royale
accommodaties van meer dan 550 vierkante meter.
Bij het betreden van het pand op de begane grond, leidt de voorzijde op het zuiden u
naar een woonkamer verbonden met de eetkamer en aan de rechterkant vindt u een
moderne keuken met inbouwapparatuur. Op de benedenverdieping bevindt zich een
prachtige onderhoudende ruimte, waaronder een tweede woonkamer, wasruimte.
kantoor en toegang tot een gezellige patio.
De slaapkamers zijn ronduit luxe en de hoofdkamer heeft een eigen badkamer en
een eigen dakterras. Op deze verdieping bevinden zich nog twee slaapkamers die
een badkamer delen. De vierde verdieping is een groot open terras met uitzicht op
zee en voldoende ruimte voor het hosten van barbecues.
In de lanscaped tuin vindt u een 12-meter zwembad met een patio aan de zijkant en
een grasveld achter het zwembad om een geweldige tuin te maken om het hele jaar
door te gebruiken.
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Terras, Zwembad, Airconditioning,
Beveiliging, Chill out area, Inbouwkasten
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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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