REF. VALR6042

€1,800 Per maand Penthouse - Verhuurd

Excellent 3 Slaapkamer Penthouse met 36m² terras te huur in La Seu, Valencia
Spanje » Valencia » Valencia City » La Seu » 46001

3

2

144m²

36m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Terras

VERHUURD

Contact ons over deze woning
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
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Uitstekend penthouse met 5 mooie terrassen te huur in
een modern gebouw met een garage op de Plaza de la
Reina, Valencia.
Het pand bevindt zich op een verdieping van een gebouw met een klassieke gevel en
in overeenstemming met de andere oudere gebouwen aan de Plaza de la Reina, maar
met alle voordelen van een recentelijk gebouwd gebouw. Het heeft een moderne
lobby, een ruime lift en een garage.
Het pand in kwestie is een penthouse met 3 façades en kijkt direct uit op de
Miguelete-toren, een van de belangrijkste monumenten van Valencia.
Het penthouse heeft een woonkamer - eetkamer, een keuken, een gastentoilet, een
slaapkamer en een badkamer en een grote suite met een slaapkamer, een
kleedkamer en een badkamer.
Tot slot heeft de woning 5 open terrassen die toegankelijk zijn vanuit de grote
kamers; de woonkamer, keuken en slaapkamers.
De accommodatie is alleen beschikbaar voor lange termijn verhuur
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lucasfox.co.nl/go/valr6042
Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Beveiliging,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Open haard
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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