
VERHUURD

REF. VALR23595

850 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te huur in Playa de la Malvarrosa, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Playa Malvarrosa/Cabanyal »  46011

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

70m²
Plattegrond

+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 pand aan zee in de wijk Cabañal, met uitzicht
op de haven. Alle kamers op het zuiden, op de begane
grond van een traditioneel huis. Lange termijn verhuur,
per maand prijs raadplegen.

De woning is gelegen op een paar meter van het strand en de meest populaire
recreatiecentra in de jachthaven. De indeling loopt door een enkele open ruimte met
plafonds van meer dan 3,5 meter hoog. De woonkamer, eetkamer en keuken bestaan
naast elkaar in een ruime ruimte.

De hoofdslaapkamer is ook geïntegreerd in deze open ruimte, hoewel deze
verduisterende gordijnen heeft om uw privacy te garanderen wanneer u dat wilt. We
gaan via een trap naar het hok en vinden een ruimte met een slaapkamer ontworpen
voor kinderen, met plafonds van 1,8 meter hoog en ingericht met de bedoeling een
ideale kinderomgeving te creëren.

Een kleine patio versierd met natuurlijke planten zorgt voor meer licht in het hele
huis. De decoratieve details en de nachtverlichting zorgen voor een bijzonder
gezellige sfeer.

Bovendien heeft het pand alle nodige voorzieningen om comfortabel te leven van dag
tot dag: een wasmachine / droger, oven, magnetron, stofzuiger, strijkijzer,
koffiezetapparaat, blender, broodrooster, enz.

Het ligt tegenover een zonnig park, naast de tramhalte die aansluit op het
stadscentrum en de luchthaven. Het pand ligt ook dicht bij verschillende bushaltes en
een halte Valenbici, verbindingen die u in staat stellen om zeer comfortabel te leven.

Het is een perfect huis om tijd door te brengen in de buurt van de zee en de stad.

lucasfox.co.nl/go/valr23595

Klassieke bouwstijl, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Gerenoveerd,
Exterior, 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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