
VERHUURD

REF. VALR18921

1.500 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 3 Slaapkamer appartement te huur in El Mercat, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  El Mercat »  46001

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

110m²
Plattegrond  

2m²
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

Gemeubileerd appartement met 2 slaapkamers, klaar om
te betrekken, met een balkon met uitzicht op een rustig
autovrij plein op een paar meter van de Centrale Markt.

Dit fantastische appartement van 110 m² is te huur op een exclusieve locatie op
slechts een paar meter van de Centrale Markt. De gastvrije accommodatie is ingericht
voor uw comfort en heeft een eenvoudig maar comfortabel ontwerp, met lichte
kleuren en prachtige houten vloeren. Het appartement bevindt zich in een nieuw
gebouw en beschikt over een parkeergarage: een luxe in het hart van de stad.

De dagruimte bestaat uit een warme woon-eetkamer met een praktische open
keuken: deze ruimte geniet van veel natuurlijk licht en komt uit op een balkon met
uitzicht op een prachtig autovrij plein. Vanaf hier hebben we toegang tot een ander
gebied, dat kan worden gescheiden van de woonkamer door middel van een
schuifdeur. Deze ruimte is momenteel een kantoor maar kan worden aangepast aan
de behoeften van de nieuwe huurder.

Het slaapgedeelte bestaat uit 2 comfortabele slaapkamers, de grote slaapkamer met
een eigen badkamer en een groot raam met uitzicht op de straat. Een badkamer die
de rest van de kamers bedient, completeert het pand.

Het appartement is voorzien van airconditioning en dubbele beglazing voor maximaal
comfort gedurende het hele jaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onlangs gerenoveerde huis
te huur naast de Centrale Markt van Valencia.

lucasfox.co.nl/go/valr18921

Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Rolstoeltoegankelijk, Nieuwbouw,
Inbouwkasten, Dubbel glas, Balkon,
Airconditioning

Minimale huurperiode: 12 maanden.

REF. VALR18921

1.500 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 3 Slaapkamer appartement te huur in El Mercat, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  El Mercat »  46001

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

110m²
Plattegrond  

2m²
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.co.nl/go/valr18921
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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.

REF. VALR18921

1.500 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 3 Slaapkamer appartement te huur in El Mercat, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  El Mercat »  46001

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

110m²
Plattegrond  

2m²
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

	Gemeubileerd appartement met 2 slaapkamers, klaar om te betrekken, met een balkon met uitzicht op een rustig autovrij plein op een paar meter van de Centrale Markt.

