
VERHUURD

REF. VALR25247

2.850 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 5 Slaapkamer appartement te huur in El Pla del Remei, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  El Pla del Remei »  46004

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

300m²
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

Gemeubileerde en gerenoveerde woning op een
exclusieve locatie in het hart van Valencia, in de
bevoorrechte wijk Pla del Remei.

De woning heeft een oppervlakte van ongeveer 300 m² met een ruime woon-
eetkamer, vier tweepersoonsslaapkamers, een eenpersoonsslaapkamer, drie
complete badkamers, een toilet en een keuken.

Bij de entree van het appartement vinden we een ruime en magnifieke hal die direct
leidt naar een woonkamer met twee grote ramen. Het heeft een warme en elegante
inrichting met kwaliteitsmeubilair en de eetkamer is voorzien van een televisie en
een projector met surround sound-apparatuur. Vanuit de hal is er ook toegang tot
een moderne keuken voorzien van een grote capaciteit en volledig ingericht
meubilair.

Een gang leidt ons naar het nachtgedeelte, dat bestaat uit een
eenpersoonsslaapkamer met een eigen badkamer, drie tweepersoonsslaapkamers,
de grootste met een eigen badkamer en een complete badkamer die de rest van de
kamers bedient. In dit deel van de woning vinden we ook een gezellige woonkamer.
Evenzo heeft het appartement nog een tweepersoonsslaapkamer die momenteel
wordt gebruikt als speelruimte.

Alle kamers zijn voorzien van inbouwkasten met veel opbergruimte. Daarnaast
beschikt het appartement over een verwarmings- en koelsysteem dmv kanalen, en
een extra verwarmingssysteem dmv gasradiatoren.

Het pand wordt gepresenteerd in uitstekende staat met een gloednieuwe renovatie,
met een prachtige natuurlijke houten vloer.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te plannen.

lucasfox.co.nl/go/valr25247

Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
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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