
VERHUURD

REF. VALR23873

4.500 € Per maand Appartement - Verhuurd
Nieuwbouw 4 Slaapkamer appartement met 8m² terras te huur in El Pla del Real
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  El Pla del Real »  46010

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

229m²
Plattegrond  

8m²
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

Exclusieve woning met terras gelegen op een hoge
verdieping van een modern, perfect onderhouden
gebouw in de gezellige wijk Pla del Real. Het is
gerenoveerd met materialen van topkwaliteit en heeft
een zeer functioneel ontwerp.

Exclusief gloednieuw appartement van 229 m² met terras en een renovatie van
topkwaliteit. Het is gelegen op de vierde verdieping van een gebouw uit 1970, in de
wijk Pla del Real, perfect bewaard gebleven en met goed onderhouden
gemeenschappelijke ruimtes.

Deze woning heeft een modern en functioneel ontwerp, met grote en open ruimtes,
allemaal erg licht. Alle details zijn tot in het kleinste detail verzorgd, voor een
modern en functioneel ontwerp, waarbij altijd de beste materialen zijn gebruikt,
waarbij volledige harmonie is bereikt tussen de verschillende ruimtes en kleuren.

We hebben toegang tot het appartement via het daggedeelte, bestaande uit een zeer
grote woonkamer, met een groot raam aan de voorkant en uitgang naar een
aangenaam terras op het zuiden. De woonkamer heeft twee ruimtes, afgebakend
door een op maat gemaakte bank, waardoor er twee ruimtes ontstaan, een waar de
68-inch smart-tv staat, ingebed in een natuurlijke marmeren muur in steenkleur, en
het woongedeelte met een op maat gemaakte in barkast, op een natuurlijke houten
plank.

Aan de linkerkant is het eetgedeelte, met een grote op maat gemaakte eettafel, in
harmonie met de rest van het meubilair. Direct ernaast, en gescheiden door een
groot eiland, bevindt zich de keuken. Hij heeft een grote opslagcapaciteit en alle
eersteklas apparaten zijn gemonteerd, evenals een hypermoderne afneembare
afzuigkap.

De kwaliteit van alle materialen en afwerkingen valt op, de perfecte combinatie van
verschillende materialen, altijd vermenging van de verschillende tinten, waardoor
een comfortabele sfeer ontstaat in alle ruimtes.

Een gastentoilet, verborgen achter een natuurlijke houten muur, bedient de
dagruimte.

lucasfox.co.nl/go/valr23873

Terras, Lift, Gemeenschappelijk terras,
Parkeerplaats, Airconditioning, Balkon,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Exterior,
Gerenoveerd, Inbouwkasten, Service lift,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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Het nachtgedeelte is verdeeld over vier grote tweepersoonsslaapkamers, allemaal
met grote kledingkasten en een badkamer en suite.

Dit prachtige huis valt op door de ruimtelijkheid van de kamers, de kwaliteit van de
renovatie, het avant-garde en functionele ontwerp en de grote aandacht voor detail.
Het heeft ook twee parkeerplaatsen in hetzelfde gebouw, inbegrepen in de huurprijs.

Neem voor meer informatie contact met ons op.
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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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