
REF. VALR4644

3.900 € Per maand Penthouse - Te huur
Excellent 5 Slaapkamer Penthouse met 100m² terras te huur in El Pla del Real
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  El Pla del Real »  46010

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

530m²
Plattegrond  

100m²
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

Indrukwekkend duplex penthouse met zwembad en
uitzicht op de Turia-tuinen te huur op de Paseo de
Alameda.

In de gerenommeerde Exposición-wijk van Valencia, aan de Paseo de Alameda,
vinden we dit duplex penthouse met een unieke locatie, uitzicht en hoogwaardige
afwerking.

Het pand nodigt ons uit in een warme en gastvrije hal die het decor vormt voor de
rest van het appartement. Deze hal leidt ons naar de woon- en eetkamer met uitzicht
op de gevel met een heerlijk zonnig terras van 60 m². Het terras biedt direct en vrij
uitzicht op de Alameda-brug en de Turia-tuinen; perfect voor degenen die van
buitensporten houden.

Op dezelfde verdieping is een lichte, ruime keuken met extra ruimte om te genieten
van familie maaltijden. Aangesloten op de keuken, hebben we toegang tot 2
fantastische slaapkamers met inbouwkasten en een complete badkamer.

Op de bovenste verdieping vinden we 2 fantastische slaapkamers met afgeschuinde
daken en een badkamer in elk. De grote slaapkamer heeft een royale, volledig
afgewerkte kleedkamer. Vanuit de kleedkamer hebben we toegang tot de grote
badkamer die zorgvuldig is ontworpen tot in het kleinste detail.

Een opvallend kenmerk van dit huis is het indrukwekkende privézwembad van 12 x
3,5 m naast de grote badkamer, ideaal voor mensen die van zwemmen houden.
Bovendien is er een parkeerplaats inbegrepen in de prijs. Het pand profiteert van
zone-specifieke airconditioning en vloerverwarming.

Dit is zonder twijfel een unieke woning dankzij de uitstekende locatie en faciliteiten
in een van de meest gewilde gebieden van Valencia.

lucasfox.co.nl/go/valr4644

Zwembad, Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats, Waterput,
Uitzicht, Service lift, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Beveiliging,
Alarm, Airconditioning

Nu beschikbaar!
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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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