
REF. VALR17242

3.500 € al mes Casa / Vil·la - De lloguer
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en lloguer a Cullera
Espanya »  València »  Cullera »  46960

5
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

390m²
Plànol

+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

Exclusiva casa de disseny de 3 plantes amb terrasses i
vistes a la badia de Cullera en lloguer en una urbanització
amb piscines, sauna, jacuzzi i espais exteriors.

NOMÉS DISPONIBLE EN LLOGUER DE LLARGA ESTADA, ABSTENIR VACANCES

Aquesta magnífica casa de disseny gaudeix d'una ubicació privilegiada a Cap Blanc, la
millor urbanització de Cullera. L'habitatge es presenta llista per entrar a viure i
destaca per la seva recent reforma, en què s'han escollit materials d'alta qualitat i un
mobiliari de disseny exquisit. A més, es beneficia de molta llum natural i d'unes
vistes privilegiades sobre la badia de Cullera des de qualsevol estada.

L'exclusiu complex residencial en què es troba posa a disposició dels residents zones
comunes impressionants com una piscina climatitzada interior, sauna, jacuzzi i
vestuaris; i també espais exteriors amb taules i gandules així com una petita piscina
infantil. Sens dubte, un habitatge ideal per a una família, executius i parelles.

L'espai es distribueix en 3 plantes, totes elles amb entrada directa des del carrer:

A l'entrar per la tercera planta, trobem un lavabo i un ampli i modern saló-menjador
des d'on s'accedeix a una cuina totalment equipada. Tant des de la cuina com des del
menjador, compten amb sortida a una bonica terrassa que ofereix unes vistes
meravelloses sobre la badia de Cullera.

La segona planta presenta la zona de nit, que alberga un dormitori principal amb
bany privat, jacuzzi i vestidor, 2 dormitoris dobles, un dormitori individual, i un bany
complet. Tres dels dormitoris tenen sortida a la terrassa.

Finalment, la planta baixa comprèn la zona d'oci, on trobem un ampli saló-menjador,
un bar privat on reunir-se amb família i amics, i un dormitori doble amb vistes a la
mar i un bany complet, que es podria destinar a dormitori de convidats . Des
d'aquesta alçada, passem a una meravellosa terrassa amb jacuzzi.

L'habitatge està equipada amb un sistema de calefacció i refrigeració per conductes
per garantir el seu confort durant tot l'any.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta increïble casa de disseny
per llogar a Cullera.

lucasfox.cat/go/valr17242

Vistes al mar , Terrassa, Piscina coberta ,
Piscina, Jardí, Jacuzzi, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Cuina equipada,
Armaris encastats, Aire condicionat

Període de lloguer mínim: 12 mesos.

Disponible a partir del 1 de maig 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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