
LLOGAT/ADA

REF. VALR14587

1.500 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis de 4 dormitoris en lloguer a Godella / Rocafort, València
Espanya »  València »  Godella / Rocafort »  46111

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

220m²
Edificats

+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

Habitatge de 4 dormitoris en lloguer en una de les
urbanitzacions més desitjades de Rocafort, a prop de col ·
legis internacionals i en un entorn tranquil i natural.

Habitatge de 220 m² situada a la primera planta d'un edifici ubicat a la urbanització
de Santa Bàrbara, una de les millors urbanitzacions dels voltants de València. Disposa
d'una piscina comunitària esculpida en una roca, així com vigilància les 24 hores
durant tot l'any.

El pis ofereix amplis espai inundats de llum natural, fusteria lacada en blanc, terres
de parquet de fusta natural i acabats de disseny en banys i cuina. A més, conserva els
marcs antics de les portes que, combinats amb la decoració actual, aporten un toc
sofisticat a l'habitatge.

Disposa d'un espaiós i lluminós saló-menjador dividit en 3 estances destinades a
saló, menjador i sala de lectura-descans, amb les parets plenes de boniques
llibreries en fusta lacada. La cuina és àmplia, amb una illa central, zona d'esmorzar a
part i rebost.

Disposa d'un total de 4 dormitoris que consisteixen en: el dormitori principal amb
zona de vestidor i bany privat amb vidres transparents, un altre dormitori amb bany
privat i gran vestidor, i 2 dormitoris més amb grans armariadas.

El preu del lloguer inclou una plaça de garatge. Poseu-vos en contacte amb nosaltres
per organitzar una visita.

lucasfox.cat/go/valr14587

Jardí, Piscina, Terrassa,
Servei de consergeria , Llum natural,
Parquet, Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Balcó, Exterior, Renovat,
Seguretat, Vistes

Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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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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