
VERHUURD

REF. VALR23733

2.800 € Per maand Penthouse - Verhuurd
4 Slaapkamer penthouse met 30m² terras te huur in El Pla del Remei, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  El Pla del Remei »  46010

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

335m²
Plattegrond  

30m²
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

Exclusief penthouse met 2 terrassen en parkeerplaats, en
prachtig vrij uitzicht, op een van de beste locaties in de
wijk Pla del Real.

Dit penthouse is gelegen op de negende verdieping van een exclusief gebouw uit de
jaren 70, gelegen in de wijk Pla del Real, zeer dicht bij de Turia-tuinen en het Viveros-
park, in een rustige omgeving met weinig verkeer.

Het is een perfect bewaard gebleven gebouw, met een conciërgeservice, 24-
uursbeveiliging en beveiligde parkeergelegenheid.

Het penthouse van 335 m² heeft een rechthoekige plattegrond en is volledig naar
buiten gericht, dus alle kamers zijn zeer licht, vrolijk en genieten van vrij uitzicht.

We betreden de woning via een ruime hal, die leidt naar een enorm woongedeelte
verdeeld in 3 kamers. Deze ruimte heeft toegang tot een aangenaam terras met een
onovertroffen vrij uitzicht op de tuinen.

De zeer ruime keuken wordt volledig uitgerust en met wit gelakte afwerkingen
aangeboden. Het heeft een overvloed aan opslagcapaciteit en heeft een service-
ingang. Ook vinden we in dit gebied de dienstenslaapkamer met eigen badkamer.

Het nachtgedeelte bestaat uit de hoofdslaapkamer, met een grote kleedruimte en
een ruime ensuite badkamer, en 2 andere tweepersoonsslaapkamers, beide met
eigen badkamer.

Het hele pand heeft marmeren vloeren in lichte kleuren, wit gelakt interieur
timmerwerk en exterieur timmerwerk met dubbele isolatie, evenals individuele
verwarming door radiatoren en airconditioning door kanalen.

Het penthouse wordt verhuurd met een grote garage in hetzelfde gebouw.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

lucasfox.co.nl/go/valr23733

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Service lift, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Dienstingang,
Dichtbij internationale scholen, Balkon,
Airconditioning

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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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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