
REF. VALR22595

14 000 € per månad Hus/Villa - Uthyrning
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 400m² Trädgård till uthyrning i Los
Monasterios
Spanien »  Valencia »  Los Monasterios »  46500

6
Sovrum  

6
Badrum  

691m²
Planlösning  

1.192m²
Totalyta  

150m²
Terrass  

400m²
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

Spektakulärt hus med utrymmen som är öppna mot havet
och bergen och har stora fönster, beläget på toppen av en
kulle med det bästa läget för att njuta av utsikten över
Valenciabukten.

Mellan havet och berget är det idylliska läget i detta hus med kraftfulla samtida
funktioner som förenar natur och konst. Huset ligger på den högsta punkten i
Monasterios, tar med sig Medelhavslandskapet och badar i de blå nyanserna av
himmel och hav. Huset ligger på ett naturligt sätt kopplat till jorden genom en solid
bas och dess krämfärgade murväggar. De olika nivåerna stiger vertikalt med
sluttningen av sluttningen och terrasserna är som horisontella skikt eller upphängda
brickor som förbättrar utsikten mot oändligheten.

Unikt är konceptet som beskriver byggandet av huset. Kombinationen av landskap
och byggnadsmaterial är projektets motor: sten i basen, och onyx och marmor i alla
dess versioner i luften. Väggarna är nästan som bärnsten, guldfärgen på honung,
vilket skapar en elegant och naturlig atmosfär.

Huset nås från den nedre delen av sluttningen. Det är en klassisk ingång som består
av en stor grind, en central enhet och två symmetriska remsor av grönska. Garaget är
på denna nivå, helt anslutet till sluttningen. De tre övre nivåerna vetter sig ut från
sluttningen och är helt utåtvända, så att utrymmena sträcker sig in i landskapet
genom enorma glaserade ytor och stora hängande terrasser.

På övre plan erbjuds dagområdet, som tänker sig själv som ett kontinuerligt, flexibelt
och universellt rum, med ett vardagsrum, matsal, kök och två små områden i mitten,
som inkluderar en toalett och hissen. Detta unika utrymme fördubblas i ytan när man
tar in de intilliggande terrasserna och multiplicerar när man tittar på landskapet. Det
är som nästan oändligt utrymme som flyter i havet.

Denna nivå avslutas med ett konstverk: trappan. Den här biten belyser husets unika
känsla och skapar en elegant och magisk atmosfär.

Den otroliga terrassen gränsar till och skyddas av en stor pergola, öppen mot himlen
eller täckt av en perforerad textil. Den har också en utomhuspeis och en unik pärla:
en infinitypool med ett transparent golv som projicerar sina reflektioner på nedre
våningen. Terrassen går samman med Medelhavet.

lucasfox.se/go/valr22595

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Högt i tak, Parkering, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Solpaneler,
Säkerhet, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt

Minimum uthyrnings period: 12 månader.

Tillgänglig nu!

REF. VALR22595

14 000 € per månad Hus/Villa - Uthyrning
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 400m² Trädgård till uthyrning i Los
Monasterios
Spanien »  Valencia »  Los Monasterios »  46500

6
Sovrum  

6
Badrum  

691m²
Planlösning  

1.192m²
Totalyta  

150m²
Terrass  

400m²
Trädgård

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

https://www.lucasfox.se/go/valr22595
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


De två lägre nivåerna fungerar på liknande sätt, med fem rum med privata badrum
och ett gym. Alla med terrasser och utsikt.

På mellersta våningen finns familjens tre sovrum. De är desamma när det gäller
design, material och storlek och det spektakulära mönstret med bakgrundsbelyst
marmor i sovrummet är höjdpunkter.

Trädgårdarna har också studerats i detalj, inklusive belysningen och tomtens
kapslingar. Detta kompletterar ett unikt hem för sin design, finish och plats: en
autentisk fristad där dess gyllene reflektioner kombineras med havets blå
reflektioner.

Huset finns att hyra eller hyra med möjlighet att köpa.
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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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