
REF. VAL9673

1 580 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Godella / Rocafort, Valencia
Spanien »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46111

4
Sovrum  

5
Badrum  

610m²
Planlösning  

2.700m²
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

Exklusiv villa med en imponerande trädgård till salu i en
av de mest exklusiva urbaniseringarna i Valencia med 24-
timmars säkerhetsservice.

Vi presenterar detta enfamiljshus med en bebyggd yta på 610 m², på en 2 700 m² stor
tomt i hjärtat av det exklusiva bostadsområdet Santa Bárbara, med spektakulära
gröna anlagda områden och en stor pool, i ett av de tystaste områdena i utvecklingen.

Huset är fördelat på 2 våningar och en nedre våning.

Bottenvåningen har en användbar yta på 328 m². Den har 2 stora rum, ett på 72 m²
med högt i tak och sluttande tak och ett annat på 51 m², båda med en vedeldad spis.
På resten av våningen hittar vi kök, ett kontor, matsal, gästrum med badrum, service
sovrum, servicepersonal badrum och gästtoalett.

Den första våningen rymmer nattområdet, med en användbar yta på 126 m². Den
består av en hall, ett master bedroom med ett badrum och ett omklädningsrum, två
dubbelrum med delat badrum och ett vindsrum omvandlat till ett omklädningsrum.

Den har även ett förråd på nedre våningen på 155 m², som delvis används för
förvaring och maskiner, och en annan del som gym, med bastu och en stor jacuzzi på
4,30 x 2,90 meter.

Huset har ett stängt garage för två bilar och en stor täckt veranda med plats för att
parkera ytterligare fyra bilar. Här finns även tvättstuga och torkställning,
utomhusförråd och grillplats.

Vänligen kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/val9673

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Spa,
Jacuzzi, Portvakt, Gym, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Säkerhet, Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, 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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