
UTHYRD

REF. VALR38164

3 800 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till uthyrning i La Cañada, Valencia
Spanien »  Valencia »  La Cañada »  46980

5
Sovrum  

4
Badrum  

420m²
Planlösning  

1.367m²
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

Utmärkt och bekväm fastighet på en våning, med pool och
pensionat.

Detta hus ligger i urbaniseringen Montecañada i Paterna.

Huset, på en 1 367 m² tomt, har en bebyggd yta på 420 m², fördelat på en våning, för
större komfort. Dessutom har den ett rymligt pensionat med två sovrum, fullt
utrustat.
Dagområdet har ett rymligt och ljust vardagsrum/matsal, ett fullt utrustat kök med
utgång till den täckta terrassen och ett gästtoalett. Nattområdet har tre dubbelrum,
alla med omklädningsrum. Den största har ett eget badrum och ett annat privat
badrum erbjuds för att betjäna de andra två.

Lägenheten är byggd i ett område kopplat till huvudbyggnaden, i trädgården och
poolområdet. Den erbjuder ett vardagsrum, amerikanskt kök, ett badrum och två
sovrum; allt detta för att ge huset ett extra mångsidigt utrymme.

Parkeringsplatsen har täckt utrymme för fyra eller fem fordon, med laddare för
elbilar.

Bland dess funktioner inkluderar det ett värmesystem med radiatorer inbyggda i alla
rum och luftkonditionering.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/valr38164

Swimming pool, Utrustat kök, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats,
Exteriör, Djur vänligt

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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