
VERHUURD

REF. VALR32216

2.300 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te huur in La Eliana, Valencia
Spanje »  Valencia »  La Eliana »  46183

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

261m²
Plattegrond  

700m²
Perceeloppervlakte

+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

Vrijstaande woning met spa op een privéperceel, met
zwembad en vegetatie, te huur in La Eliana.

Fantastische villa te huur in La Eliana, gelegen op een privéplek met een uitzonderlijk
landschap.

Het huis van 261 m² staat op een perceel van 700 m². Het interieur is verdeeld over
twee verdiepingen.

Op de begane grond vinden we een ruime woon-eetkamer met een spectaculair
uitzicht op de buitenvegetatie. De keuken is separaat en heeft een grote bijkeuken.
Daarnaast biedt het een tweepersoonsslaapkamer en een complete badkamer.

Op de eerste verdieping hebben we de hoofdslaapkamer met kleedkamer, jacuzzi met
erker en complete badkamer, evenals twee tweepersoonskamers en een
eenpersoonskamer plus een complete badkamer.

Het hoogtepunt van deze woning is de buitenruimte, vol vegetatie en met een groot
zwembad met jacuzzi en spa en natuurlijk de barbecue met chill-outruimte.

Het huis heeft een diesel verwarmingssysteem met radiatoren en warme en koude
airconditioning units in alle kamers. Het heeft ook automatische zonwering,
bewakingscamera's en alarm. Ten slotte heeft het een overdekte veranda om uw
voertuigen te parkeren.

lucasfox.co.nl/go/valr32216

Zwembad, Tuin, Jacuzzi,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Inbouwkasten, Exterior,
Domotica systeem, Chill out area,
Centraal stofzuigsysteem, Barbecue, Alarm,
Airconditioning, 

Minimale huurperiode: 12 maanden.

Beschikbaar vanaf 1 feb 2023
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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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