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ÖVERBLICK

750 m² villa till salu i en privat urbanisering i Godella
kommun, nära alla tjänster, såsom tunnelbana,
stormarknader eller det kommunala sportcentret.

Magnifik 750 m² villa med fem sovrum belägen i en privat urbanisering i Godella, 10
minuter från Valencia.

Vi går in i huset genom en stor central hall med takfönster som ger mycket naturligt
ljus till hela utrymmet. Till höger hittar vi stora salen, ett utrymme med dubbelhöjd
snedtak. Vardagsrummet är uppdelat i två rum: den stora matsalen och, nedför tre
trappsteg, ett vardagsrum med öppen spis som leder till terrassen på framsidan.
Denna terrass eller veranda, som ligger ovanför poolen, har fri utsikt över staden.

På denna våning hittar vi även ytterligare ett vardagsrum som kommunicerar med
köket, två stora sovrum och ett komplett badrum. Huset är fördelat på halva våningar
och vi hittar olika miljöer när vi går uppför trappan. Således erbjuder den första
halvvåningen när man går uppför trappan ett mycket mysigt studiebibliotek, en
kostnadsfri toalett och en liten terrass med utsikt över poolen. På översta våningen
finns två stora sovrum med egna badrum och magnifik utsikt över staden och bergen.

Det stora sovrummet har en yta på totalt cirka 80 m2, med ett dubbelt
omklädningsrum och ett stort badrum med badkar och dusch. Det ligger på en
isolerad våning, på -1 halvvåningen, för att njuta av maximal avskildhet och lugn.

De nedre våningarna rymmer garaget, ett gym och ett stort rum eller hall för fester,
eftersom det har en bar, ett fullt utrustat kök och en vinkällare. Detta nedre rum
kommunicerar med den nedre trädgården, där vi hittar en stor paellero och en grill,
samt omklädningsrummen för pool och gym.

Kort sagt, ett hus med det som behövs för att njuta av med familj och vänner, i ett
mysigt och intimt utrymme nära alla tjänster som Godella erbjuder. Kontakta oss för
mer information.

lucasfox.se/go/val6541

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Walk-in closet , Utsikt, Uppvärmning,
Säkerhet, Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Bibliotek, 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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