
VERHUURD

REF. VALR25378

2.100 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 3 Slaapkamer appartement te huur in Gran Vía, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Gran Vía »  46004

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

125m²
Plattegrond  

125m²
Perceeloppervlakte

+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
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https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Gloednieuw gerenoveerd appartement met luxe
afwerking te huur op een uitstekende locatie in het hart
van Valencia in de bevoorrechte wijk Eixample en Ruzafa.

Het object heeft een oppervlakte van ongeveer 125 m² met een woon-eetkamer, een
zitkamer, een kamer die gebruikt wordt als leeskamer, twee
tweepersoonsslaapkamers met balkons, twee complete badkamers en een keuken.

Bij de ingang van de woning vinden we een hal, die ons naar een gezellige leeszaal
leidt. We lopen verder naar rechts en vinden de keuken met een modern design en
voorzien van allerlei splinternieuwe apparaten van het merk Balay: wasmachine,
koelkast, kookplaat, oven, magnetron en vaatwasser. Bovendien heeft het een kleine
galerij, die ideaal is om wasgoed te drogen te hangen.

Vervolgens vinden we de indrukwekkende woonkamer-eetkamer met een volledig
gerestaureerde 18e-eeuwse lamp, hangend boven de marmeren tafel en fluwelen
fauteuils. Bovendien zorgen de drie balkons als uitzichtpunt voor veel licht in de
kamer. De woonkamer heeft een Smart TV met groot scherm en modernistische
meubels. Vanuit de woon-eetkamer gaan we de hal in waar zich de eerste
tweepersoonsslaapkamer bevindt, ook met een balkon, en een complete badkamer.

Aan de linkerkant van de woning bevindt zich de tweede tweepersoonsslaapkamer
met een balkon dat uitkijkt over de binnenruimte.

Het pand wordt gepresenteerd in een uitstekende staat, met een luxe
kwaliteitsrenovatie, met indrukwekkende gerestaureerde mozaïekvloeren en
dubbelhoge plafonds.

lucasfox.co.nl/go/valr25378

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Dichtbij openbaarvervoer,
Alarm, 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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