
REF. VAL3256

1 300 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum med 22m² terrass till salu i Godella / Rocafort, Valencia
Spanien »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

5
Sovrum  

4
Badrum  

456m²
Planlösning  

2.078m²
Totalyta  

22m²
Terrass
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ÖVERBLICK

390 m² hus med unik panoramautsikt i Campolivar. På en
tomt på 2 100 m² med trädgård och pool, 5 sovrum, 4
badrum och serviceområde.

En stenväg leder till huset som är avskilt från gatan med en trädgård på 1 000 m².
Strax före huvudingången hittar vi en stor esplanade där badrummet i poolen är
beläget och en av dess synpunkter till Park Les Pedreres.

När vi klättrar uppför trappan som ger tillgång till huset, hittar vi 2 stora terrasser, en
till söder, med ett mer skyddat område, och en annan på den östra sidan av huset,
varifrån du kan njuta av den underbara utsikten och vinden som kommer från
nordost.

När vi kommer in hittar vi en hall som delar ut bottenvåningen och ger tillgång till
övervåningen och källaren. Söderut har vi ett sovrum eller studerar med en öppen
spis, med tillgång till terrassen och ett badrum. På norrsidan, mot den skyddade
parken, njuter vi av enastående utsikt från loungen. Trägolv och en öppen spis gör
detta till en trevlig plats för sammankomster.

Mittemot vardagsrummet finns köket, renoverat under 10 år och med tillgång till ett
serviceområde med ett verktygsområde, sovrum och badrum. Dessutom ger det också
tillgång till norra trädgården, den sträcka mark som ligger på en stenklippa som är 25
meter hög. Denna del av tomten kan också nås från trädgården.

På andra våningen är nattområdet, med 1 sovrum med öppen spis, ett badrum och
omklädningsrum i söder, och 2 sovrum och ett badrum mot norr. De var tidigare fyra
sovrum. Källaren är rymlig och har flera rum. Du kan skapa ett lekrum här och du kan
parkera två fordon.

Det ligger i periferin av den skyddade parken Les Pedreres på en klippklippa 25 meter
hög. Det erbjuder unik panoramautsikt över bergen i La Calerona, Portacoeli eller
Serra och havsutsikt från en naturlig balkong.

På grund av sin höjd och läge har den ett exceptionellt mikroklimat både på
sommaren och vintern. Huset har fått en del renovering och är i gott skick, även om
det har enorm potential med lite ytterligare renovering.

lucasfox.se/go/val3256

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Tennisbana,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Utsikt, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Chill out plats

REF. VAL3256

1 300 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum med 22m² terrass till salu i Godella / Rocafort, Valencia
Spanien »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

5
Sovrum  

4
Badrum  

456m²
Planlösning  

2.078m²
Totalyta  

22m²
Terrass

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/val3256
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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