
VERHUURD

REF. VALR24432

1.700 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te huur in El Pla del Remei, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  El Pla del Remei »  46004

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

113m²
Plattegrond

+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

Appartement van 113 m² te huur in een gebouw vlakbij de
Colón-markt, Valencia.

Deze woning heeft 2 badkamers en 2 slaapkamers. De hoofdslaapkamer op het
oosten is zeer ruim en licht, omdat het 's ochtends veel natuurlijk licht ontvangt.
Deze slaapkamer heeft ook een grote kast en een badkamer met een ligbad, een
douchecabine en een spa.

De keuken is volledig uitgerust en komt uit op de woonkamer. Deze ruimte heeft
dubbelhoge plafonds met zichtbare houten balken die karakter, design en
ruimtelijkheid toevoegen. Een ander zorgvuldig detail van de architect is de
bakstenen muur in de woonkamer, die contrasteert met de moderne materialen die
voor de rest van de kamer zijn gekozen. Twee grote ramen vullen de woonkamer met
natuurlijk licht en komen uit op de twee balkons van de twee appartementen.

Het appartement is voorzien van airconditioning en verwarming met grote
porseleinen radiatoren.

De woning is gelegen in een van de meest gewilde wijken van Valencia, waardoor het
een goede gelegenheid is zowel als eerste verblijf als als investering.

lucasfox.co.nl/go/valr24432

Spa, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Thuis bioscoop, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Balkon, Alarm,
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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