
UTHYRD

REF. VALR31494

4 500 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Hus/villa med 4 Sovrum till uthyrning i Los Monasterios, Valencia
Spanien »  Valencia »  Los Monasterios »  46500

4
Sovrum  

4
Badrum  

630m²
Planlösning  

1,160m²
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

Spektakulär villa med panoramautsikt, omöblerad för att
inreda för att passa ägaren för uthyrning i Los
Monasterios utveckling, Valencia.

Villa att hyra med panoramautsikt i en unik miljö, vid foten av naturparken Sierra
Calderona, med lugnet och tjänsterna från Los Monasterios utveckling. Denna bostad
erbjuds för långtidsuthyrning omöblerad.

Huset ligger högst upp på tomten, där vi njuter av den bästa utsikten. Det är fördelat
på två våningar, plus nedre bottenvåningen. Ljuset och rymligheten i utrymmena
sticker ut, liksom den bekväma och funktionella planlösningen.

Dagområdet är arrangerat på första våningen, med tillgång till terrassen och poolen,
och arrangerat runt en anlagd uteplats med en sommarmatsal. Vardagsrummet har
dubbla takhöjder och en öppen spis som ger kvalitet till hela rummet. Köket är fullt
utrustat och har tvätt- och serviceavdelning.

Sovrummen ligger på andra våningen, det mest välbekanta området, även om ett av
dem ligger på första våningen.

Fastigheten är utrustad med golvgasvärme och kanalluftkonditionering.

lucasfox.se/go/valr31494

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

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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