
REF. VALR17242

3.500 € Per maand Huis / Villa - Te huur
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te huur in Cullera, Valencia
Spanje »  Valencia »  Cullera »  46960

5
Slaapkamers  

2
Badkamers  

390m²
Plattegrond

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Exclusief 3-verdiepingen tellend design huis met
terrassen en uitzicht op de baai van Cullera te huur in een
residentieel complex met zwembaden, sauna, jacuzzi en
buitenruimtes.

Dit prachtige designerhuis geniet een bevoorrechte locatie in Cap Blanc, de beste
residentiële gemeenschap in Cullera. Het huis is klaar om in te trekken en
onderscheidt zich door de recente renovatie, waarbij hoogwaardige materialen en
meubels met een voortreffelijk design zijn gekozen. Daarnaast profiteert het van alle
natuurlijke lichtinval en een bevoorrecht uitzicht op de baai van Cullera vanuit elke
kamer.

Het exclusieve wooncomplex waarin het zich bevindt, biedt indrukwekkende
gemeenschappelijke ruimtes zoals een verwarmd binnenzwembad, sauna, jacuzzi en
kleedkamers; en ook buitenruimtes met tafels en ligstoelen en een klein kinderbad.
Zonder twijfel een ideale woning voor een gezin, leidinggevenden en koppels.

De ruimte is verdeeld over 3 verdiepingen, allemaal met directe toegang vanaf de
straat:

Bij binnenkomst op de derde verdieping vinden we een toilet en een ruime en
moderne woonkamer vanwaar u toegang heeft tot een volledig uitgeruste keuken.
Zowel de keuken als de eetkamer hebben toegang tot een prachtig terras met een
prachtig uitzicht over de baai van Cullera.

Op de tweede verdieping bevindt zich het nachtgedeelte, met een grote slaapkamer
met een eigen badkamer, een jacuzzi en een kleedkamer, 2
tweepersoonsslaapkamers, een eenpersoonskamer en een badkamer. Drie van de
slaapkamers hebben toegang tot het terras.

Ten slotte bestaat de begane grond uit het recreatiegebied, waar we een grote
woonkamer, een privébar waar u kennis kunt maken met familie en vrienden, en een
tweepersoonsslaapkamer met uitzicht op zee en een complete badkamer kunt vinden
die als logeerkamer kan worden gebruikt . Dit niveau van het huis biedt toegang tot
een prachtig terras met een jacuzzi.

Het huis is uitgerust met verwarmings- en luchtkoelkanalen om uw comfort het hele
jaar door te garanderen.

lucasfox.co.nl/go/valr17242

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Binnenzwembad, Jacuzzi,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Inbouwkasten, Airconditioning

Minimale huurperiode: 12 maanden.

Beschikbaar vanaf 1 mei 2023
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Neem contact met ons op om dit ongelooflijke designerhuis te huur in Cullera te
bezoeken.

Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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	Exclusief 3-verdiepingen tellend design huis met terrassen en uitzicht op de baai van Cullera te huur in een residentieel complex met zwembaden, sauna, jacuzzi en buitenruimtes.

