
FASTIGHET I EXKLUSIV FÖRSÄLJNING

REF. VAL39607

550 000 € Hus/Villa - Till salu - Fastighet i exklusiv försäljning
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Godella / Rocafort, Valencia
Spanien »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

5
Sovrum  

3
Badrum  

281m²
Planlösning  

339m²
Totalyta

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

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


ÖVERBLICK

Nybyggt hus, med mark och pool, till salu i Godella.

Lucas Fox presenterar detta nybyggda hus till salu, med modern stil, beläget i
stadskärnan i Godella, nära all service.

Huset har fantastiskt ljus och rymlighet, med modern design med industriella ytskikt.
Den är fördelad på tre våningar och är utrustad med luftkonditionering och
golvvärme.

På bottenvåningen hittar vi dagdelen som rymmer vardagsrum och kök, en stor
uteservering och en toalett. Likaså erbjuds två rum, som kan användas som kontor
eller som lekrum för barn.

På första våningen finns tre dubbelrum och ett arbetsrum, samt ett badrum med
dusch. Och på översta våningen finns en stor öppen yta, mycket ljus, med en stor
terrass och ett komplett badrum.

Dessutom erbjuder detta hus cirka 200 m² privat mark, perfekt för att skapa en
trädgård efter din smak, med en pool och plats för att parkera flera fordon.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/val39607

Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Uppvärmning,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Exteriör
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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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