
LLOGAT/ADA

REF. VALR3473

3.800 € al mes Casa / Vil·la - Llogat/ada
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris en lloguer a Cullera
Espanya »  València »  Cullera »  46400

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

220m²
Plànol  

400m²
Dimensions del terreny

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Vila única amb privadesa total, impressionants vistes al
Mediterrani, piscina privada i ascensor

Lucas Fox València presenta aquesta espectacular vila única de lloguer en una
fabulosa ubicació al cim d'un turó, amb increïbles vistes 80 º del mar Mediterrani. La
seva fabulosa ubicació i orientació, cap al sud-est, aporta a la propietat molta llum
natural i està protegida al nord per la serra de la Zorra.

La casa gaudeix de privadesa total atès que limita amb una carretera protegida i un
turó, per la qual cosa es garanteix una tranquil·litat total. La propietat gaudeix de
comoditats com 2 garatges i 2 ascensors. La propietat ha estat renovada recentment i
ofereix en perfecte estat.

La preciosa badia blava situada davant de la casa la converteix en un indret realment
privilegiat i molt especial per als amants del Mediterrani.

Un lloc idíl·lic i segur on relaxar-se.

lucasfox.cat/go/valr3473

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
A primera línia de mar , Terrassa, Piscina,
Garatge privat, Ascensor, Terres de marbre,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Sistema domòtic, Seguretat,
Renovat, Muntacàrregues, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Barbacoa, Alarma, Aire condicionat

Disponible a partir del 1 de jul. 2023
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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