REF. VALR20639

2 800 € per månad Hus/Villa - Uthyrd

Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 25m² terrass till uthyrning i Patacona /
Alboraya
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Patacona / Alboraya » 46120
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
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Spektakulärt designerhus på 280 m² att hyra med 3
sovrum, 3 badrum och en vind med havsutsikt
Detta parhus på 280 m² med 3 sovrum, 2 badrum och en gästtoalett erbjuds att hyra i
ett av de mest dynamiska och mest eftertraktade områdena i Valencia: Pataconastranden. En unik plats, 10 minuter från Valencia och väl ansluten till
kollektivtrafiknät.
Huset, som hyrs möblerat med designerbitar, är uppdelat i 3 våningar. På
bottenvåningen hittar vi ett stort vardagsrum med direkt tillgång till en terrass, som
ger bra ljus. Vardagsrummet har en modern öppen spis som är perfekt integrerad i
inredningen i rummet. Köket har en mycket funktionell stil och är fullt utrustad. En
gästtoalett slutför denna våning.
När vi går upp till första våningen hittar vi 2 sovrum med dubbelsäng, det viktigaste
med eget badrum samt ett annat komplett badrum. Båda sovrummen har direkt
tillgång till en balkong med utsikt över havet. Stranden ligger bara 100 meter från
huset.
Huset har ett vinden sovrum med privat badrum och omklädningsrum på andra
våningen. Detta utrymme är exklusivt eftersom det har en terrass med oslagbar utsikt
över havet.
Detta parhus är både exklusivt och bekvämt tack vare de varma och kalla
luftkonditioneringskanalerna, material av hög kvalitet, trägolvet och Climalitfönstren.
Slutligen har ett annat rum installerats i källaren som kan användas som ett spelrum
samt det privata garaget för 2 bilar.
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Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien

lucasfox.se/go/valr20639
Havsutsikt, Terrass, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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