REF. VAL20751

€750,000 Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum med 150m² Trädgård till salu i Godella /
Rocafort
Spanien » Valencia » Godella / Rocafort » 46110

4

3

300m²

550m²

35m²

150m²
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Badrum

Byggyta

Totalyta

Terrass

Trädgård

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
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ÖVERBLICK

Modern villa med utmärkt detaljerad finish i hela. Beläget
nära internationella skolor och Rocafort tennisklubb.
Modern och elegant egendom med en charmig känsla och ligger på en av de mest
exklusiva vägarna i New Santa Barbara.
Detta vackra hem ligger på fyra våningar med lyxigt och generöst proportionerat
boende på över 550 kvadratmeter.
När du kommer in på fastigheten på bottenvåningen, leder den söderläge fronten dig
till ett vardagsrum anslutet till matplatsen och till höger hittar du ett modernt kök
med utrustade apparater. På bottenvåningen finns ett underbart underhållande
utrymme, inklusive en andra lounge, tvättstuga. kontor och tillgång till ett mysigt
uteplatsområde.
Sovrummen är inget annat än lyx, med masterrummet har eget badrum och dess
egen privata takterrass. På denna våning finns ytterligare två sovrum som delar
badrum. Fjärde våningen är en enorm öppen terrass med havsutsikt och gott om
utrymme för grillar.
I den lanserade trädgården hittar du en 12-meters pool med en uteplats vid sidan och
gräsmatta efter poolen för att göra en fantastisk trädgård att använda året runt.
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lucasfox.se/go/val20751
Swimming pool, Terrass, Chill out plats,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Säkerhet
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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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