
VERHUURD

REF. VALR21439

4.500 € Per maand Penthouse - Verhuurd
Excellent 2 Slaapkamer penthouse met 118m² terras te huur in Ciudad de las
Ciencias
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Ciudad de las Ciencias »  46023

2
Slaapkamers  

3
Badkamers  

211m²
Plattegrond  

118m²
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OMSCHRIJVING

Spectaculair licht penthouse met prachtig uitzicht en een
groot terras met barbecue en jacuzzi te huur in City of
Sciences.

Dit spectaculaire luxe triplex penthouse bevindt zich in een modern gebouw, met
gemeenschappelijke voorzieningen, een tuin met een speeltuin, een zwembad, een
garage en een conciërgeservice. Het is ideaal voor gezinnen met oudere kinderen of
koppels die willen genieten van de luxe van het leven in een penthouse met een
groot licht terras met uitzicht in de stad, zonder de privacy en intimiteit van een
familiehuis op te geven, met ruimte voor sociale bijeenkomsten.

Het pand heeft 2 ingangen, vanaf de 11e en 12e verdieping van het gebouw.

Op de 12e verdieping vinden we een hal met een toilet en de trap. De lobby is
verbonden met een ruime woonkamer met een keuken, een kamer vol natuurlijk licht
dankzij de grote ramen die aansluiten op het terras.

De keuken valt op door zijn grote formaat en is uitgerust met high-end apparaten,
grote oven, koelkast en vriezer, inbouw koffiezetapparaat, magnetron, 5-zone
keramische kookplaat, wasmachine en droger. De woonkamer heeft een open haard
die van deze ruimte een intieme, warme en gezellige plek maakt.

We komen uit op de bovenverdieping van de triplex, die wordt gebruikt als
hoofdslaapkamer. Het is een ruime slaapkamer met schuine plafonds, met
functionele ramen op het dak en inbouwkasten aan beide zijden. De badkamer is
georganiseerd door gebieden: een toilet en bidet in een afgesloten ruimte, een
doucheruimte en een intieme en ruimte waar de jacuzzi zich bevindt. De kleedruimte
heeft een grote bank met een dubbele wastafel voor een grote spiegel.

De onderste verdieping heeft directe toegang vanuit de gemeenschappelijke ruimtes
en is verdeeld in een woon- en kantoorruimte, een tweede slaapkamer en een
complete badkamer met een bubbelbad. Het is mogelijk om deze verdieping in te
delen in 3 slaapkamers (nu 1 slaapkamer), met behulp van de woonkamer.
Momenteel is het ideaal als ruimte voor tienerkinderen of bezoekers, omdat het u
toelaat onafhankelijkheid en coëxistentie te combineren met de ruimtes op de
tussenliggende verdieping (eetkamer, keuken en terras).

lucasfox.co.nl/go/valr21439

Zeezicht, Zwembad, Terras, Spa, Jacuzzi,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Barbecue, Airconditioning
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Het terras van ongeveer 118 m2 bestaat uit 2 vleugels. In de zuidelijke vleugel vinden
we een verhoogd deel met een buitenjacuzzi, en de rest is een chill-outgebied. In de
westvleugel is een tafel en een ingebouwde bar / barbecue geplaatst. Het is een
bevoorrecht terras zowel vanwege zijn grootte als voor het uitzicht op de stad en de
haven, perfect voor sociale evenementen en met buitengewone privacy.

De kwaliteit van de materialen en faciliteiten van het pand zijn uitstekend. Het heeft
natuurlijke houten vloeren zowel binnen als buiten en marmeren vloeren op de
bovenste verdieping.

Het heeft vloerverwarming, warm-koude airconditioning, een gasgestookte open
haard en een domoticasysteem dat onder andere de zonneschermen en de
zonwering activeert die de natuurlijke verlichting van het huis regelen.
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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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	Spectaculair licht penthouse met prachtig uitzicht en een groot terras met barbecue en jacuzzi te huur in City of Sciences.

