
REF. VAL4340

1 350 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Godella / Rocafort, Valencia
Spanien »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

6
Sovrum  

6
Badrum  

823m²
Planlösning  

1.500m²
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
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ÖVERBLICK

Rymlig och ljus 527 m² villa, på en 1 500 m² tomt, fördelad
på 3 våningar med 6 sovrum, trädgård, pool och lekplats
till salu i Campolivar.

Lucas Fox presenterar denna magnifika villa med trädgård som ligger i Campolivar.

Den majestätiska villan har en stor hall som är mycket ljus tack vare utsiktsplatsen
som finns ovanför huset. Efter hallen finns ett rymligt vardagsrum med tre rum och
öppen spis, som ger utgång till terrassen och poolen. Både terrassen och poolen är
orienterade mot sydost, så de njuter av solen större delen av dagen. Köket har även
utgång till altanen genom tvättstugan och ligger bakom vardagsrummet. Det är ett
mycket rymligt kök med två skafferi och plats för matbord.

På entréplan finner vi även en väldifferentierad gästdel fördelat på två sovrum, ett
badrum och ett vardagsrum eller arbetsrum.

Resten av nattområdet ligger på övervåningen som erbjuder fyra sovrum. Det stora
sovrummet ligger över poolen och har ett omklädningsrum, vardagsrum, dubbelt
badrum med dusch och garderob. Två av sovrummen är förbundna med ett dubbelt
badrum med dusch och båda har en arbetsplats och inbyggda garderober. Det tredje
sovrummet är en separat svit med badrum och inbyggda garderober.

Slutligen erbjuds ett halvkällarplan i gatuplan i vissa områden. Den består av en
källare, ett mycket rymligt rum som kan vara ett gym eller ett stort vardagsrum, ett
badrum med dusch, en toalett och ett underhållnings- och/eller spelrum.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/val4340

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Walk-in closet , Tjänsteentré,
Säkerhet, Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Chill out plats, Balkong
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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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