
VERHUURD

REF. VALR22041

8.500 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 300m² Tuin te huur in Patacona / Alboraya
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Patacona / Alboraya »  46120

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

500m²
Plattegrond  

600m²
Perceeloppervlakte  

40m²
Terras  

300m²
Tuin

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

Exclusieve villa te huur met 3 slaapkamers en 3
badkamers, tegenover de zee in de bevoorrechte wijk
Patacona.

Beschikbaar voor korte lange termijn verhuur. PRIJS OP AANVRAAG

Dit exclusieve gloednieuwe huis, gelegen aan het strand van Patacona, een van de
meest gewilde gebieden nabij de stad Valencia, heeft een oppervlakte van 600 m²,
verdeeld over twee goed gedifferentieerde verdiepingen, met een dag- en
slaapgedeelte en nog eens 300 m² voor de tuin en het indrukwekkende zwembad.

De begane grond heeft een ruime woon-eetkamer, een open keuken, met
mogelijkheid tot afsluiting, een bijkeuken, een kantoor / slaapkamer en een
complete badkamer.

Op de bovenverdieping vinden we het nachtgedeelte met een imposante
hoofdslaapkamer met toegang tot een terras van ongeveer 20 m² met prachtig
frontaal uitzicht op de zee en een grote kleedkamer met toegang tot de badkamer,
beide met uitzicht op het zwembad en de tuin. Deze verdieping wordt gecompleteerd
met een tweepersoonsslaapkamer met bijbehorende privébadkamer, die uitzicht
biedt op het zwembad en de tuin.

Onder de woon-eetkamer leiden trappen met een ongelooflijke verticale tuin ons
naar een verrassende benedenverdieping met een wijnkelder, bioscoopzaal,
fitnessruimte en sauna. Op deze verdieping vinden we ook de technische en
wasruimte en een complete badkamer.

De hoogwaardige materialen zijn gebruikt met organische vormen, die naast de
rechtste lijnen bestaan: massief hout, glas, cement en parketvloeren; een neutraal,
fijn, eenvoudig en exquise kleurenschema dat perfect harmonieert met het
landschap.

De grote raampartijen maken samen met de designhaarden, de vloerverwarming, het
hypermoderne alarm en het SONOS domoticasysteem een woning van uitstekende
kwaliteit en luxe compleet. Opgemerkt moet worden dat de ramen, de luiken en de
jaloezieën zijn geautomatiseerd.

lucasfox.co.nl/go/valr22041

Zeezicht, Tuin, Zwembad, Gym,
Prive garage, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats, ,
Airconditioning, Berging, Chill out area,
Dichtbij openbaarvervoer,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Inloopkast, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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Het pand, met twee ingangen, een aan de voorkant en de andere aan de achterkant,
heeft een eigentijdse stijl en past zich qua gevel perfect aan de typische
Valenciaanse bouwstijl aan.

Aan de achterkant van de woning bevindt zich een garage voor drie auto's en een
polyvalente ruimte die kan dienen als kantoor, speelruimte etc.

De woning wordt ongemeubileerd verhuurd, maar met de mogelijkheid tot
gemeubileerd (prijs op aanvraag).
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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.

REF. VALR22041

8.500 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 300m² Tuin te huur in Patacona / Alboraya
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Patacona / Alboraya »  46120

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

500m²
Plattegrond  

600m²
Perceeloppervlakte  

40m²
Terras  

300m²
Tuin

+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

	Exclusieve villa te huur met 3 slaapkamers en 3 badkamers, tegenover de zee in de bevoorrechte wijk Patacona.

