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Spanien »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110
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ÖVERBLICK

Utmärkt hus med vacker trädgård i medelhavsstil i en
säker urbanisering nära Valencia

Lucas Fox presenterar detta utmärkta kvalitetshus till salu i en av de bästa
urbaniseringarna runt Valencia, i Santa Bárbara, Rocafort. Det välbyggda huset har en
varm och välkomnande atmosfär.

Efter att ha korsat trädgården kommer vi åt den stora verandan som erbjuder ingång
till huset, sträcker sig över hela huset och delar upp terrassen i flera
avslappningsområden. Väl inne finner vi till vänster ett rymligt vardagsrum med en
vedeldad spis, rymligt men mysigt, med utsikt över trädgården.

På andra sidan hallen, också på bottenvåningen, hittar vi en välkomsttoalett, en stor
garderob och ett formellt matsal eller allrum, som kommunicerar med köket. Köket är
stort, med matplats och utgång till verandan. Här hittar vi några trappor till nedre
våningen, där det finns tvättstuga, garage, ett sovrum och ett badrum.

På övervåningen finns de tre huvudsovrummen, vart och ett med sitt
omklädningsrum och badrum och alla med utgång till den stora terrassen som
sträcker sig längs hela fasaden.

Huset är konditionerat med uppvärmning av naturgasradiatorer och har även en
elektrisk varmvattenberedare.

Saltvattenpoolen gjordes ny för två år sedan och har en veranda, perfekt att njuta av
med familj och vänner. Utanför hittar vi dessutom en grill- eller paelleroplats och en
frontonbana.

lucasfox.se/go/val37952

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Walk-in closet ,
Uppvärmning, Tvättstuga, Säkerhet,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats
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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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