Ruukintie 155, 29340 Ulvila
67,00 m² • Lomahuvila Anela
Asuinalue:

Kullaan Leineperi

Vapautuminen:

Sopimuksen mukaan.

UPEA KESÄHUVILA VUOKRATTAVANA RAUHALLISELTA PAIKALTA LEINEPERISTÄ!
Huoletonta kesäasumista vain 20 minuutin ajomatkan päässä Porin keskustan vilinästä, 2000 – luvulla
valmistuneessa kesähuvilassa. Laadukkaat materiaalit ja moderni ulkoasu viimeistelevät mukavan kesäasumisen.
Kesähuvilan vuokraamalla pystyt keskittymään rentoutumiseen! Sinun ei tarvitse ryhtyä huvilan ylläpitoon tai
kunnostukseen, eikä näin ollen lomalla käytettyä aikaa tarvitse uhrata työntekoon.
Kaunis huvila sijaitsee Ulvilassa Leineperin alueella omassa rauhassa luonnon keskellä. Asfaltoitu hyväkuntoinen
tie vie melkein perille asti. Kiinteistölle voit helposti ajaa pihaan asti oman ajotien kautta. Pihassa tilaa useammalle
autolle.

Niko Kallioinen LVV
niko.kallioinen@vuokrapori.fi
044 306 0364
ASUNTOVUOKRAUS

Rakennus on laadukkaasti rakennettu, allergiaystävällinen ja terveellinen hirsirakennus.
Pihapiiri on yksityinen, joten voit viettää lomaasi rauhassa ilman naapureiden katseita.
Huvilassa on kauttaaltaan kauniit laminaattilattiat sekä seinät ovat vaaleaa puuta. Olohuoneessa on varaava
takka, joka lämmittää ja tuo tunnelmaa viileämpiin kesäiltoihin. Avokeittiössä on lisäksi ilmalämpöpumppu, joka
tarpeen tullessa viilentää kesän helteillä sekä lämmittää tilaa helposti vain nappia painamalla.
Huvilassa on avokeittiö, olohuone ja kaksi makuuhuonetta. Sisätiloissa on myös oma puusauna. Saunan jälkeen
voit rauhoittua idyllisellä isolla terassilla kauniiden maisemien äärellä. Vaihtoehtoisesti voit myös pulahtaa
virkistävään veteen laiturin kautta omaan lampeen tai rentoutua paljussa veden lämmössä. Vesivessa
päärakennuksen vieressä.

Santeri Kivinen
santeri.kivinen@vuokrapori.fi
044 7671 020
ASUNTOVUOKRAUS

Huvilassa voit asustella aikaisesta keväästä pitkään syksyyn ja nauttia kesämökkielämästä mahdollisimman
pitkään.
Vuokra:
Viikonloppuvuokra pe – su 450 €
Viikkovuokra 580 €
Kuukausivuokra 900 €
Juhannus – ja jazz viikko 700 €

Emilia Andelin
info@vuokrapori.fi
02 637 6101
ASUNTOVUOKRAUS

Vuokraan sisältyy käyttö- ja lämmityssähkö, vesi, kalusteet, astiat, palju sekä polttopuut! Makuupaikkoja
huvilassa yhteensä 4 henkilölle.
Huviloissa voi asua aina huhtikuun alusta lokakuun loppuun.
KYSY LISÄÄ TOIMISTOLTAMME JA VARAA AJOISSA ENSI KESÄN LOMASI!

Peter Kouvo LVV, KiLAT
peter.kouvo@vuokrapori.fi
040 059 3071

Voit tehdä asuntohakemuksen myös kotisivuillamme: vuokrapori.fi/asuntohakemus
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