
VERHUURD

REF. LFVR172

1.600 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 3 Slaapkamer Appartement met 12m² terras te huur in Playa de la
Malvarrosa
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Playa Malvarrosa/Cabanyal »  46011

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

110m²
Plattegrond  

12m²
Terras

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Comfortabel appartement gelegen in een van de weinige
eerstelijnsgebouwen aan het levendige Playa de la
Malvarrosa, op slechts 10 minuten van het centrum van de
stad en op loopafstand van het strand en de haven

Aquest apartament modern en venda a Platja Malva-rosa ofereix una sala d’estar-
menjador espaiosa amb accés a una terrassa coberta amb vistes espectaculars del
mar.

Al costat de la sala d’estar, hi ha una cuina pràctica amb una mampara de vidre
moderna i una zona per menjar.

L’apartament inclou 3 dormitoris i 2 cambres de bany. El dormitori principal té una
cambra de bany original amb parets de vidre, que proporcionen molta llum natural, i
un vestidor. Els altres 2 dormitoris comparteixen una cambra de bany espaiosa.

La propietat està situada a 10 minuts del centre de la ciutat i a pocs metres del port.

lucasfox.co.nl/go/lfvr172

Zeezicht, Eerste lijn zee, Terras, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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