
VERHUURD

REF. VALR25621

1.700 € Per maand Appartement - Verhuurd
8 Slaapkamer appartement te huur in Gran Vía, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Gran Vía »  46005

8
Slaapkamers  

3
Badkamers  

282m²
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 te huur met een uitstekende locatie in het
hart van Valencia, aan de gewilde Avenida Gran Vía del
Marqués del Turia.

Ruim appartement met een bebouwde oppervlakte van 282 m² gebouwd (266 m²
bruikbaar) in een statig gebouw uit de jaren 30 met hoge plafonds, origineel lijstwerk,
veel daglicht en vrij uitzicht.

Dit statige appartement wordt in goede staat aangeboden; een unieke kans om in
een van de beste wijken van Valencia te wonen met een conciërgeservice.

Bij binnenkomst in het pand vinden we een grote hal met origineel en perfect
bewaard gebleven lijstwerk. Allereerst vinden we de eerste tweepersoonsslaapkamer
met een terrasraam. Twee dubbele houten deuren leiden naar de woonkamer met
origineel lijstwerk en veel natuurlijk licht.

We lopen door de gang en rechts is de keuken, die erg ruim is, gedeeltelijk uitgerust
en met een was- en servicegebied. Deze laatste bestaat uit een complete badkamer
met grote douche en een kleine slaapkamer.

Aan de linkerkant van de gang bevindt zich de tweede tweepersoonsslaapkamer met
een raam naar de patio en een ingebouwde kleerkast, evenals de derde
tweepersoonsslaapkamer met een raam naar de patio.

In hetzelfde gedeelte van de gang, maar dan rechts, vinden we een zeer ruime
badkamer met douche.

Aan het einde van de gang bevinden zich alle kamers die uitkijken op de gevel. Aan de
rechterkant is de vierde tweepersoonsslaapkamer met een terras en een kamerhoge
kledingkast. Daarnaast een zeer ruime badkamer met douche. De vijfde slaapkamer
is erg groot, met grote ramen aan de straatkant en veel natuurlijk licht. De zesde is
een tweepersoonskamer met een kamerhoge kledingkast en veel natuurlijk licht. De
zevende en laatste slaapkamer is ook dubbel, met een raam naar de straat en een
inbouwkast. De laatste complete badkamer is zeer ruim en heeft een ligbad en
spectaculair origineel lijstwerk.

Het hele pand is uitgerust met een geleide airconditioning en verwarming. Daarnaast
biedt het een terras en zijn alle slaapkamers voorzien van ingebouwde kleerkasten.

lucasfox.co.nl/go/valr25621

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Balkon, Airconditioning
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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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