
SÅLD

REF. VAL12517

650 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 4 Sovrum med 350m² Trädgård till salu i Godella / Rocafort,
Valencia
Spanien »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

4
Sovrum  

4
Badrum  

306m²
Planlösning  

505m²
Totalyta  

100m²
Terrass  

350m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Hus till salu med rymliga rum och en stor trädgård med
en pool i en gated community inom Campolivar, Godella.

Detta vackra 4 sovrum hus ligger i ett privat gated community i Campolivar, Godella,
med totalt bara 9 hus som delar en privat väg. Ligger i den övre delen av Campolivar,
har huset vackra vyer, havet kan ses på tydliga dagar.

Huset har en intuitiv layout och är mycket bekvämt. Det har en tidlös stil med rymliga
rum och är omgiven av en 350 m² stor trädgård. Här hittar vi ett täckt område för
parkering 2 bilar, en paellero, ett förråd, poolen och omklädningsrummen.

När vi går in i huset öppnar vi ett stort vardagsrum med öppen spis ut mot en terrass
som mäter ca 30 m². En dörr leder från vardagsrummet till matsalen och detta är i sin
tur anslutet till köket. På bottenvåningen finns också ett badrum och ett dubbelrum
som för närvarande används som kontor.

De andra sovrummen ligger på övervåningen. Det finns 2 dubbelrum som delar
badrum med dusch och badkar och sovrummet med eget badrum. De tre sovrummen
har tillgång till en stor terrass med trevlig utsikt. På denna våning finns också en
annan terrass med liknande dimensioner. Huset har en stor öppen källare.

Uppvärmning genom hela fastigheten gör det varmt och välkomnande hela året, det
finns luftkonditionering i sovrummet på nedre våningen. Bottenvåningen rum har
porslin golv medan på övervåningen finns parkett. Det har också inbyggda
garderober, för att maximera lagringsutrymme och vita lackerade dörrar.

Med tanke på sin storlek, privat trädgård och plats i ett gated community nära
internationella skolor, skulle detta hus vara perfekt för en familj med barn.

lucasfox.se/go/val12517

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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