
UTHYRD

REF. VALR35143

3 700 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till uthyrning i Alfinach, Valencia
Spanien »  Valencia »  Alfinach »  46530

5
Sovrum  

6
Badrum  

533m²
Planlösning  

1.400m²
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

Exklusiv villa med 5 sovrum till salu i Alfinach.

Denna fastighet utmärker sig för sin rymlighet och ljusstyrka och består av 3
våningar.

På bottenvåningen hittar vi 3 dubbelrum och 3 badrum, ett av dem med eget badrum
och ett omklädningsrum, vilket ger stor komfort.

Rymligt och ljust kök med mycket tilltalande utsikt och tvättstuga.

Som vi kan se har matsalen en spektakulär storlek med mycket bra utsikt och
ventilation, tack vare sitt läge mot havet och sin höjd.

På första våningen hittar vi ett rum med separat badrum och vardagsrum. Vackra
terrasser med utsikt över stranden, bergen och staden.

Källaren består av garage för 2 bilar och ett stort rum, skafferi och ett litet förråd,
förutom grillen.

Huset har luftkonditionering och värme. Högkvalitativa aluminiumfönster som gynnar
isolering.

Hela fastigheten har massiva trälimmade parkettlister, samt trappan vilket gör den
mycket trivsam. Endast källaren är kaklad, vilket gör den till den perfekta platsen för
en grillfest med vänner.

lucasfox.se/go/valr35143

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Luftkonditionering, Grillplats,
Exteriör, Djur vänligt
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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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