
LLOGAT/ADA

REF. VALR35648

10.000 € al mes Casa / Vil·la - Llogat/ada
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en lloguer a Monte Picayo
Espanya »  València »  Monte Picayo »  46500

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

728m²
Plànol  

1.299m²
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
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DESCRIPCIÓ

Vila de 5 dormitoris amb vistes al mar, piscina, gimnàs,
cinema i garatge per a 5 vehicles de lloguer a Monte
Picayo, València.

A l'exclusiva urbanització de Monte Picayo a tan sols 20 minuts de la ciutat de
València, trobem aquest habitatge amb vistes al mar ia la muntanya.

L´habitatge de 728 m² està construït sobre una parcel·la de 1299 m² en plena
muntanya amb espectaculars vistes. Està a punt per entrar a viure immediatament.

Es distribueix en tres plantes:

A la primera planta, trobem un saló de més de 50 m² amb sortida a una terrassa amb
espectaculars vistes a l'entorn i unes privilegiades vistes al mar. En aquesta planta,
hi trobem una àmplia cuina lluminosa i un dormitori doble, així com un bany complet
que dóna servei a la planta.

A la planta baixa, es disposa la zona de nit amb quatre dormitoris dobles amb banys
privats, inclòs el dormitori principal amb vestidor i jacuzzi.

A la planta inferior disposem d´un garatge amb capacitat per a cinc vehicles, sala de
cinema i gimnàs, molt lluminós i amb vista exterior.

A la part exterior, compta amb una piscina amb doble jacuzzi integrat i una barbacoa,
forn morú, nevera i rentavaixelles exterior. En aquesta zona hi trobem una estada
exterior independent multiusos, actualment utilitzada com a oficina totalment
equipada i lluminosa, encara que podria destinar-se a casa de convidats o habitatge
de servei, amb bany propi.

Es tracta d'un habitatge amb excel·lents qualitats de construcció, cura fins al mínim
detall, com a connexió wifi a cada estança, aire condicionat, peces d'importació d'alta
qualitat, il·luminació led amb un consum molt eficient i sistema de seguretat interior
i perimetral per vídeo .

Una de les urbanitzacions més prestigioses de València amb vigilància privada les 24
hores.

lucasfox.cat/go/valr35648

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Jacuzzi, Garatge privat, Gimnàs,
Llum natural, Aire condicionat, Alarma,
Balcó, Barbacoa, Biblioteca,
Cinema domèstic, Cuina equipada,
Entrada de servei, Obra nova,
Saló de bellesa , Seguretat,
Sistema domòtic, Traster, Zona chill-out

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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	Vila de 5 dormitoris amb vistes al mar, piscina, gimnàs, cinema i garatge per a 5 vehicles de lloguer a Monte Picayo, València.

