
REF. VALR32266

2.800 € al mes Casa / Vil·la - De lloguer
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en lloguer a Godella /
Rocafort
Espanya »  València »  Godella / Rocafort »  46111

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

397m²
Plànol  

547m²
Dimensions del terreny

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

Excel·lent casa de 318 m² sobre una parcel·la de 547 m²
amb piscina de lloguer a Rocafort.

Espectacular vila distribuïda en 4 plantes.

A la planta baixa trobem el que podria ser un habitatge totalment independent de la
resta de la propietat, un saló complet amb sortida a la zona exterior de la piscina,
cuina, bany complet amb banyera, habitació doble, i una altra simple per al servei on
es troba la zona de bugaderia. A més, en aquesta planta hi trobem un celler de vins i
un magatzem de grans dimensions.

A la primera planta, tenim l´entrada principal, accés al saló-menjador ia la terrassa
on gaudeixes d´unes vistes meravelloses. Cuina totalment equipada amb tot luxe de
detalls. I un bany de cortesia.

A la segona planta trobem dues habitacions dobles una amb sortida a terrassa i un
bany complet amb dutxa independent. Habitació principal amb bany en suite amb
banyera i accés a una terrassa agradable.

La darrera planta és una acollidora estança mirador, plena de finestrals on gaudir de
les vistes del mar valencià i relaxar-se, també equipada amb split de fred i calor.

A l´exterior, piscina, garatge tancat per a un vehicle, i un altre exterior, dutxa i lavabo
de cortesia.

Habitatge completament moblat a punt per entrar a gaudir, calefacció per gas natural
a tot l'habitatge i aire condicionat, ambdós independents a cadascuna de les plantes.
Orientació est, sud i oest, fusteria de fusta. Armaris encastats i vestits.

Important fer saber als futurs llogaters, no s'admeten mascotes.

lucasfox.cat/go/valr32266

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Traster,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Saló de bellesa , Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

Període de lloguer mínim: 12 mesos.

Ja està disponible!
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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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