
UTHYRD

REF. VALR35648

10 000 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till uthyrning i Monte Picayo, Valencia
Spanien »  Valencia »  Monte Picayo »  46500

6
Sovrum  

6
Badrum  

728m²
Planlösning  

1.299m²
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

Villa med 5 sovrum med havsutsikt, pool, gym, biograf och
garage för 5 fordon.

I den exklusiva Montepicayo-byggnaden, bara 20 minuter från staden Valencia, hittar
vi denna fastighet med utsikt över havet och bergen.

Det 728 kvm stora huset är byggt på en 1 299 kvm stor tomt mitt i bergen med
spektakulär utsikt. Och redo att flytta in direkt.

Det är fördelat på 3 våningar:

På första våningen hittar vi ett rum på mer än 50 kvadratmeter med tillgång till en
terrass där vi uppskattar de spektakulära omgivningarna och den privilegierade
utsikten över havet. På denna våning hittar vi ett stort ljust kök och ett dubbelrum
samt ett komplett badrum som servar golvet.

På bottenvåningen har huset 4 dubbelrum, ett av dem är huvudrummet med
omklädningsrum och jacuzzi. Alla har eget badrum.

På nedre plan har vi ett garage med plats för 5 fordon, en biografsal och ett mycket
ljust gym med exteriör utsikt.

Utanför finns en pool med en dubbel jacuzzi och en grill, en morisk ugn, kylskåp och
utomhusdiskmaskin.

I detta område hittar vi ett separat, multifunktionellt exteriört rum, som för
närvarande används som ett fullt utrustat och ljust kontor, det kan vara ett gästhus,
eller en servicepersonalbostad, med eget badrum.

Egendom av utmärkt byggkvalitet, med omsorg in i minsta detalj, Wi-Fi i varje punkt,
luftkonditionering, högkvalitativa importerade delar, LED-belysning som ger den en
mycket effektiv förbrukning, samt ett interiört och perimeter videosäkerhetssystem.

En av de mest prestigefyllda utvecklingarna i Valencia med 24-timmars privat
säkerhet.

lucasfox.se/go/valr35648

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Trädgård, Jacuzzi,
Garagem privada, Gym, Naturligt ljus,
Balkong, Bibliotek, Chill out plats,
Domotiskt system, Förråd, Grillplats,
Hemmabio, Larm, Luftkonditionering,
Nybyggd, Säkerhet, Skönhets salong,
Tjänsteentré, Utrustat kök

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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