REF. VALR26723

2.500 € Per maand Appartement - Te huur

Excellent 5 Slaapkamer Appartement te huur in El Pla del Remei, Valencia
Spanje » Valencia » Valencia City » El Pla del Remei » 46004
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Contact ons over deze woning
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
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OMSCHRIJVING

Appartement met luxe meubels en afwerking, ruime
kamers en veel lichtinval, te huur in de exclusieve wijk
Xerea.
Dit uitstekende appartement heeft een exclusieve locatie in La Xerea, met uitzicht op
Puerta del Mar. Het heeft een geweldige indeling, eersteklas afwerking, ruime kamers
en veel lichtinval, wat het een ideaal huis maakt voor een gezin.
Bij binnenkomst worden we verwelkomd door een ruime hal met een grote wooneetkamer die de hele dag natuurlijk licht ontvangt dankzij de grote ramen, die leiden
naar een terras van 20 m² en een indrukwekkend uitzicht bieden op het Puerta del
Mar-plein. Vervolgens vinden we een moderne keuken met een strak design en
Corian werkblad. De keuken is voorzien van hoogwaardige inbouwapparatuur,
inductiekookplaat en gaskookplaat, oven, vaatwasser en koelkast. Het heeft ook een
dienstingang en een aparte wasruimte met een wasmachine.
Het nachtgedeelte heeft een hoofdslaapkamer met eigen badkamer en een grote
kleedkamer met grote capaciteit. Een hal leidt naar de overige drie slaapkamers, erg
gezellig, met ruime inbouwkasten en een gedeelde badkamer. Twee andere
badkamers maken de indeling compleet.
De woning is voorzien van een eiken parketvloer. Het is uitgerust met individuele
verwarming door radiatoren en airconditioning warm / koud via kanalen, waardoor
het dag- en nachtgedeelte wordt gedifferentieerd om op elk moment van het jaar
maximaal comfort te garanderen. De kozijnen zijn gemaakt van hoogwaardig PVC met
thermische en akoestische isolatie.
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lucasfox.co.nl/go/valr26723
Terras, Conciërge service, Lift,
Hoge plafonds, Marmeren vloeren,
Gemeenschappelijk terras, Parkeerplaats,
Airconditioning, Balkon, Beveiliging,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd,
Inbouwkasten, Service lift, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
Nu beschikbaar!
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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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