
UTHYRD

REF. VALR35231

2 500 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Hus/villa med 5 Sovrum med 40m² terrass till uthyrning i Playa de la Malvarrosa
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Playa de la Malvarrosa »  46011

5
Sovrum  

5
Badrum  

374m²
Planlösning  

40m²
Terrass

+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

Villa med 5 sovrum, 2 terrasser och ett dubbelgarage,
med god kvalitet och mycket ljus, att hyra nära stranden i
Valencia.

Detta 4-våningshus ligger några minuter från Malvarrosa-stranden och dess
planlösning runt terrassen gör alla dess rum mycket ljusa.

På bottenvåningen finns ett stort garage som leder direkt till terrassen och
spelrummet, avskilt från resten av huset. Terrassen, som får ljus från öster, är
utrustad med kök och en markis för att ge skugga under de varmaste tiderna på året.
På samma plan hittar vi även ett rum för tvättmaskin och torktumlare samt
hissdörren som går upp till översta våningen.

På första våningen, på höger sida, har vi ett rymligt vardagsrum-matsal med fönster
och balkong mot gatan. Till vänster är köket, med högkvalitativa vitvaror och
bänkskivor och ett bord med utsikt över terrassen. På denna våning har vi också ett
ljust dubbelrum för gäster med en balkong som leder till terrassen och ett badrum.

På andra våningen finns ytterligare ett badrum och 3 sovrum, ett dubbelrum och två
singlar. Dubbelrummet har en balkong och eget badrum. En av singlarna har även en
balkong, medan den andra har stora fönster som vetter mot terrassen på
bottenvåningen.

Slutligen rymmer tredje våningen ett mycket rymligt loft med invändig balkong,
badrum och ytterligare en mycket ljus terrass.

Huset har laminatgolv med golvvärmesystem, hemautomationssystem och
kanalluftkonditionering, perfekt för dig som vill bo intill stranden med alla
bekvämligheter och fördelar med ett hus med en utmärkt kvalitetsrenovering.

Kontakta oss för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/valr35231

Terrass, Jacuzzi, Garagem privada, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering, ,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Säkerhet, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Chill out plats, Balkong

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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	Villa med 5 sovrum, 2 terrasser och ett dubbelgarage, med god kvalitet och mycket ljus, att hyra nära stranden i Valencia.

