
NYHET

REF. VALR4027

3 900 € per månad Hus/Villa - Uthyrning - Nyhet
Hus/villa med 4 Sovrum med 50m² terrass till uthyrning i La Eliana, Valencia
Spanien »  Valencia »  La Eliana »  46135

4
Sovrum  

4
Badrum  

477m²
Planlösning  

957m²
Totalyta  

50m²
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 high-end finish och en unik stil för uthyrning i
det bästa området La Eliana.

Magnifik villa av hög kvalitet att hyra i bostadsområdet Montealegre i La Eliana. Detta
hus har 4 dubbelrum med 3 designerbadrum och en toalett. Det stora köket är fullt
utrustat och mäter 24 m² och har en sommarmatsal. Vardagsrummet på 52 m², med
italienska Arebescato-marmorgolv, gör detta till ett unikt och charmigt hus. Varma
material som trägolv har använts i sovrummen.

Huset har 3 stora terrasser med grill, jacuzzi och massagerum. Trädgården har ett
automatiskt bevattningssystem. Parkering för 4 bilar med pergola. För
bekvämligheten erbjuder fastigheten en nedre våning på cirka 72 m² och ett
larmsystem i hela huset. Tillgänglig i september.

lucasfox.se/go/valr4027

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Parkering, Utsikt, Uppvärmning, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Balkong

Tillgänglig nu!
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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 high-end finish och en unik stil för uthyrning i det bästa området La Eliana.

