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REF. VAL26009

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
hus/villa med 4 Sovrum till salu i Godella / Rocafort, Valencia
Spanien »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

4
Sovrum  

3
Badrum  

445m²
Planlösning  

2.576m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

445 m² hus med planlösning på en våning, en pool och en
stor trädgård på en 3600 m² tomt.

Detta hus med exceptionella egenskaper ligger på en stor tomt på cirka 3600 m² och
omgiven av träd. Det har 445 m² byggt på en våning, samt en studie på översta
våningen. Huset byggdes på 70-talet, så det behåller den tidens stil och finish.

I den stora trädgården hittar vi en stor pool på cirka 40 m², en stor idrottsplan och ett
garage med två dörrar.

Utmärkt för människor som söker lugn, stora grönområden och rikligt solljus.

lucasfox.se/go/val26009

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Tennisbana, Garagem privada,
Naturligt ljus, Utsikt, Uppvärmning,
Säkerhet, Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm,
I behov av renovering , Exteriör, Brunn
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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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