REF. LFV1161

975 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Vacker villa till salu ligger i den exklusiva Campolivar utvecklingen, endast 10
minuter från Valencia centrum, med gäststuga och en magnifik trädgård
Spanien » Valencia » Godella / Rocafort » 46110

7
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636m²

1,958m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

REDUCERAT PRIS

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

7-bedroom villa for sale with a music room, a wine cellar,
a fantastic garden and a swimming pool
Denna stora villa med ett torn ligger i en exklusiv utveckling i kommunen Godella,
bara 10 minuter från centrala Valencia.
Fastigheten har en mogen trädgård med stora palmer och swimmingpool. Det finns
också ett fristående 1-sovrums gästhus, en stor underjordisk parkering för mer än 6
bilar, vinkällare, grillplats, ett ljudisolerat musikrum och ett gym med bastu och
jacuzzi.
Fastigheten är välskött och erbjuds i perfekt skick.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien

lucasfox.se/go/lfv1161
Swimming pool, Terrass, Trädgård, Jacuzzi,
Spa, Garagem privada, Högt i tak,
Marmorgolv, Naturligt ljus, Parkett,
Parkering, Chill out plats, Dubbla fönster,
Exteriör, Grillplats, Inbyggda garderober,
Larm, Öppen spis, Säkerhet, Tjänsteentré,
Uppvärmning, Utrustat kök
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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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