
VERHUURD

REF. VALR18449

2.000 € Per maand Appartement - Verhuurd
4 Slaapkamer appartement met 14m² terras te huur in Ciudad de las Ciencias
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Ciudad de las Ciencias »  46013

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

204m²
Plattegrond  

14m²
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

4-slaapkamer woning met een terras met een
spectaculair uitzicht, te huur in een gebouw met
verwarmd zwembad en een fitnessruimte. Inclusief
garageplaats.

Dit triplex-penthouse bevindt zich in de City of Arts and Sciences-buurt, een van de
meest opkomende delen van de stad. Het biedt een prachtig onbelemmerd uitzicht
op de stranden, de velden en, in het noordelijke deel van de wijk, de stad.

Het pand is verdeeld over 3 verdiepingen, met een comfortabele en functionele lay-
out. Op de benedenverdieping komen we bij binnenkomst direct in de woon-
eetkamer, een zeer ruime kamer met toegang tot het terras met panoramisch uitzicht
ten zuidoosten van Valencia. Dan is er een badkamer, een berging van 3,5 m², de
keuken met een grote eethoek voor 6 personen, en de wasruimte met de wasmachine
en droger.

We bereiken de eerste verdieping via een trap. Hier vinden we 2 zeer lichte
slaapkamers met elk een uitschuifbed en een studeertafel. Daarnaast heeft men een
eigen badkamer. Deze verdieping wordt aangevuld door een andere badkamer en
een slaapkamer met een slaapbank die momenteel wordt gebruikt als kantoor.

Op de tweede verdieping bevindt zich de grote slaapkamer van 60 m² met een
kingsize bed, schuine plafonds, een groot raam met een panoramisch uitzicht en een
eigen badkamer met een jacuzzi.

Dit appartement, met marmeren vloeren en warme / koude airconditioningbuizen, is
een moderne en functionele ruimte waar wonen een plezier is. Bovendien, op de
begane grond van het gebouw is er een verwarmd binnenzwembad en een
fitnessruimte, evenals een parkeergarage. De gemeenschapskosten zijn inbegrepen
in de prijs.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit uitstekende appartement in
de Stad van Kunst en Wetenschap.

lucasfox.co.nl/go/valr18449

Zeezicht, Uitzicht op de bergen,
Verwarmd zwembad , Terras,
Binnenzwembad, Jacuzzi, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
Berging, 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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