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REF. VALR34647

6 800 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till uthyrning i Godella / Rocafort, Valencia
Spanien »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

6
Sovrum  

6
Badrum  

668m²
Planlösning  

2.201m²
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
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ÖVERBLICK

Exklusivt 6-rumshus med pool i Campolivar, ett utmärkt
läge.

I området Campolivar hittar vi detta renoverade hus med utsikt över landskapet,
Rocafort och Valencia. Den har en yta på mer än 600 m² byggd, fördelad på tre höjder,
på en 2 200 m² stor tomt med en vacker konsoliderad trädgård där vi hittar en stor,
helrenoverad pool.

Från verandan går vi in i husets bottenvåning. Dagområdet är arrangerat, med en
enorm hall i anslutning till vardagsrum-matsalen och det öppna köket. Härifrån har vi
fantastisk utsikt över den privata trädgården och poolen och även i bakgrunden har vi
utsikt över apelsinlundarna. På samma våning hittar vi ett komplett badrum och ett
rum, perfekt som kontor eller andra vardagsrum.

På övervåningen finns nattområdet. Vi når genom dess spektakulära trappa till en
rymlig hall där vi hittar fyra dubbelrum och två kompletta badrum. Det stora
sovrummet har ett eget badrum och tillgång till terrassen ovanför verandan på
entréplan. En av dem har också ett bekvämt omklädningsrum med tillgång till samma
terrass.

I källarplanet hittar vi, förutom ett generöst utrymme idealiskt som gym, till vänster
tvättstugan, ett komplett badrum och ett grovkök, spelrum eller gästrum. Till höger
finns ett rum med jacuzzi och bastu, ett komplett badrum och direkt tillgång till
trädgården och poolen. På samma våning finns även tillgång till garaget med två
automatiska fordonsdörrar.

Huset är utrustat med fullt utrustade garderober i nästan alla rum samt i hallen på
första våningen, samt högkvalitativa vitvaror i kök och tvättstuga. Slutligen har den
centralvärme och luftkonditionering genom kanaler i hela huset.

lucasfox.se/go/valr34647

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Utsikt, Uppvärmning, Larm,
Grillplats, Domotiskt system, Djur vänligt,
Chill out plats, Centraldammsugare

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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