
UTHYRD

REF. VALR16615

2 600 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 738m² Trädgård till uthyrning i La Eliana
Spanien »  Valencia »  La Eliana »  46183

5
Sovrum  

4
Badrum  

467m²
Planlösning  

60m²
Terrass  

738m²
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

Fantastiskt 5 sovrum hus i utmärkt skick, möblerad och
redo att flytta in och med en trädgård och pool.

Denna utmärkta villa med trädgård och privat pool ligger på en stor tomt i La Eliana.
Huset, byggt 2005, presenteras i utmärkt skick och har kvalitet, lyxiga finish.
Fastigheten står ut för sina rymliga rum, ljusstyrka och integritet och inkluderar
möbler i perfekt skick, ett fullt utrustat kök och även redskap. Fastigheten ligger
bekvämt nära ingången till utvecklingen.

Fastigheten är fördelad på 2 våningar och en källare:

Det första som slår oss in i huset är det underbara gamla pianot som ligger i
ingången. På höger sida finns det stora vardagsrummet, uppdelat i tre distinkta
områden: vardagsrummet med TV, öppen spis eller läsarea och matsalen, som har
stora möbler i valenciansk stil. Från matsalen får vi tillgång till det utrustade köket,
som har ett frukostområde och ett stort och praktiskt tvättstuga med strykbräda.
Denna våning erbjuder också ett bekvämt dubbelrum med eget badrum med jacuzzi,
ett vardagsrum och en gästtoalett.

Upp till bottenvåningen finns ett gemensamt område med tillgång till en mycket stor
terrass med utsikt över bergen, en perfekt solig plats för bord och stolar och njut av
avundsvärt klimat och härlig utsikt. Denna våning drar också fördel av 3 sovrum med
badrum med badkar och dusch, man har också ett stort omklädningsrum.

Källaren, tidigare ett garage, består nu av en lekplats, ett gym och en biograf.

Utanför hittar vi en stor trädgård med en privat pool.

Huset har marmor och stengodsgolv. Dessutom är det utrustat med
luftkonditionering för att säkerställa komfort under hela året och ett larm för total
säkerhet och trygghet.

Kontakta oss för att besöka detta fantastiska hus med terrass, pool och gym, för
uthyrning i La Eliana.

lucasfox.se/go/valr16615

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Utsikt, Utrustat kök, Säkerhet, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats,
Exteriör, 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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