
LLOGAT/ADA

REF. VALR5360

3.000 € al mes Casa / Vil·la - Llogat/ada
Casa / Vil·la de 5 dormitoris amb 100m² terrassa en lloguer a Godella / Rocafort
Espanya »  València »  Godella / Rocafort »  46110

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

476m²
Edificats  

2,950m²
Dimensions del terreny  

100m²
Terrassa

+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

Aquesta casa d&#39;uns 470 m2 construïts s&#39;ubica al
cor de Campolivar sobre una parcel·la de 2.500 m2.
Disposa d&#39;un gran jardí amb piscina i pista de tennis
privada, i està molt a prop de col · legis internacionals. Es
lloga sense mobles.

NOMÉS DISPONIBLE EN LLOGUER DE LLARGA ESTADA, ABSTENIR VACANCES

Aquest xalet es lloga a la urbanització de Campolivar i gaudeix d'un gran jardí privat
molt cuidat, amb una piscina recentment reformada i pista de tennis.

Té un gran saló menjador amb llar de foc i unes vistes fantàstiques a jardí i la piscina.
És una casa per gaudir dels espais oberts, ja que compta amb nombroses i àmplies
terrasses, tant en saló com en els 4 dormitoris superiors. La casa disposa de 5
dormitoris en total, un d'ells a la planta principal, i tots estan condicionats amb
radiadors i armaris encastats. Hi ha dues cambres de bany complets a la planta
superior i un a la planta principal.

El garatge té espai per a dos cotxes, i hi ha més espai a l'exterior per aparcar
còmodament. Al costat de l'garatge, hi ha diverses estades de suport o servei. Es
lloga sense mobles.

lucasfox.cat/go/valr5360

Jardí, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Entrada de servei, Exterior,
Llar de foc, S'accepten mascotes , Traster

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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