
UTHYRD

REF. VALR10876

1 500 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum med 180m² Trädgård till uthyrning i Bétera
Spanien »  Valencia »  Bétera »  46117

4
Sovrum  

2
Badrum  

221m²
Planlösning  

400m²
Totalyta  

35m²
Terrass  

180m²
Trädgård

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Radhus till uthyrning med utsikt över golfbanan i Torre en
Conill bostadsområde.

Detta radhus ligger i Torre en Conill bostadsområde. Som första golfbanan, har huset
utsikt över Escorpian golfklubbens grunder. Bostadsområdet har en stormarknad för
boende och ligger nära en prestigefylld internationell skola, ett attraktivt alternativ
för familjer med barn. Vidare är CV-35-motorvägen i närheten av komplexet väl
förbunden med omgivande områden.

Radhuset är fördelat på 3 nivåer. På bottenvåningen hittar vi vardagsrummet med
tillgång till terrassen och trädgården, som är väl underhållen med en mängd växter,
kök med matplats, toalett och förråd och tvättstugor.

Det stora sovrummet finns på nästa våning upp och har en balkong och eget badrum.
Det finns 2 ytterligare sovrum på denna våning, idealiskt för barn, samt ett extra
badrum.

Ett stort multifunktionsrum med utsikt över golfbanan utgör andra våningen
tillsammans med ett badrum och ett solarium.

Invånarna kan använda de gemensamma utrymmena, inklusive en pool och
barnlekplats.

lucasfox.se/go/valr10876

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Parkering, Uppvärmning,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Balkong

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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