
UTHYRD

REF. VALR29785

4 500 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till uthyrning i Godella / Rocafort, Valencia
Spanien »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

6
Sovrum  

5
Badrum  

406m²
Planlösning  

2.353m²
Totalyta

+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

Hus i en våning att hyra i Campolivar, med möbler, stora
trädgårdar och pool.

Detta rymliga hus med en vacker utomhus trädgård är tillgänglig för
långtidsuthyrning. Det är ett hus som huvudsakligen är fördelat på en våning, med
högt i tak, stora utrymmen och fullt möblerat.

Vi korsar den trevliga verandaen för att nå huvuddörren, som leder till en hall och ett
vardagsrum till höger. Bredvid vardagsrummet finns ett rymligt kök utrustat med ugn,
induktionshäll och kyl-frys. Detta rum ansluter till en tvättstuga och ett badrum. I
detta område av huset hittar vi fyra dubbelrum, två av dem med eget badrum och två
med delat badrum.

Huset kompletteras med en annex som rymmer ett pensionat eller för
servicepersonalen. Denna konstruktion består av ett vardagsrum och badrum på
bottenvåningen, samt ett sovrum och badrum på övervåningen.

Huset är utrustat med värmeelement. På samma sätt har den utmärkt naturlig
ventilation och ett bra klimat tack vare sin östliga orientering och dess förhöjda läge
med avseende på havsnivå.

lucasfox.se/go/valr29785

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Tjänsteentré, Säkerhet,
Rullstolar, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Djur vänligt, Chill out plats
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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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