
VERHUURD

REF. VALR9977

1.500 € Per maand Penthouse - Verhuurd
Excellent 2 Slaapkamer penthouse met 60m² terras te huur in Patacona / Alboraya
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Patacona / Alboraya »  46120

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

70m²
Plattegrond  

60m²
Terras

+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

Indrukwekkend, volledig ingericht penthouse met 2
slaapkamers en 1 badkamer te huur in Patacona. Inclusief
garage parkeerplaats en berging.

Dit gastvrije en lichte penthouse met uitzicht op de zee en de bergen is te huur op
het strand van La Patacona, in een woonwijk met 24-uursbeveiliging, een sociale club,
een zwembad, een cafetaria-restaurant, een kinderspeeltuin en padeltennisbanen .

Het pand beschikt over een voortreffelijke, eigentijdse inrichting. Het bestaat uit een
ruime woonkamer met directe toegang tot het fantastische terras, waar we een
wenteltrap vinden die omhoog gaat naar een groot terras met een ontspanningszone,
ideaal voor aangename avonden aan het strand. De keuken is volledig uitgerust en
heeft een aparte galerij. Er zijn ook 2 slaapkamers (de belangrijkste met toegang tot
het terras) en een badkamer.

De woning heeft dubbele beglazing, airconditioning en verwarming. Daarnaast wordt
het volledig gemeubileerd verhuurd en is de prijs inclusief een parkeerplaats en een
berging.

Dit fantastische penthouse is ideaal voor stellen of gezinnen die willen genieten van
het strand en dicht bij de stad Valencia zijn.

lucasfox.co.nl/go/valr9977

Zeezicht, Zwembad, Terras,
Conciërge service, Lift, Padeltennis baan,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Beveiliging, Berging,
Airconditioning

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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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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