REF. VAL22446

455.000 € Huis / Villa - Te koop

4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Godella / Rocafort, Valencia
Spanje » Valencia » Godella / Rocafort » 46110
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Perceeloppervlakte
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OMSCHRIJVING

Vrijstaande villa te koop in de ontwikkeling van Nueva
Santa Barbara, Godella.
Het huis is gebouwd op een perceel van 550 m² en heeft een bebouwde oppervlakte
van 382 m² verdeeld over verschillende niveaus: kelder-garage, begane grond, eerste
verdieping en terras-zolder. Het heeft in totaal 4 slaapkamers, 3 badkamers,
woonkamer met open keuken en 5 terrassen.
Het is gelegen in een gebied met alle nodige voorzieningen, scholen (Cambridge,
Domus, More Camarena, French Lyceum), Godella en Rocafort, en in de buurt van het
recreatiecomplex Heron City (met fitnessruimte en bioscopen) en de bushalte op een
paar meter van het huis met een gratis service naar de metrohalte Godella.
Het huis, dat een mooie gevel en een functioneel ontwerp heeft, is ontworpen om
comfortabel te leven en te genieten. Het heeft een tuin rondom het huis, een
zwembad, een woonkamer en een open keuken met grote ramen die het plafond
bereiken en verschillende terrassen met mooi uitzicht (in de woonkamer, keuken en
slaapkamers). De begane grond herbergt een slaapkamer met tweepersoonsbed, een
badkamer en een ruime woonkamer met een open keuken.
Het huis heeft gladde muren, gemotoriseerde zonwering, ramen met
veiligheidssloten, airconditioningkanalen, een wasruimte (in de kelder) en
zwembadwasser.
Dit huis is ideaal om comfortabel te leven en te genieten van de natuur, de schone
lucht, het landschap en de rust zonder uitstekende verbindingen en diensten
(scholen, bus, metro, supermarkten, sportschool) op te offeren.
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Terras, Tuin, Zwembad, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Barbecue, Dubbel glas, Exterior,
Volledig uitgeruste keuken
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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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