
REF. VALR28557

2.100 € Per maand Appartement - Te huur
6 Slaapkamer appartement te huur in El Pla del Remei, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  El Pla del Remei »  46004

6
Slaapkamers  

2
Badkamers  

224m²
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

RUIM EN ELEGANT APPARTEMENT MET 6 SLAAPKAMERS IN
PLA DEL REMEI

BESCHIKBAAR VANAF MEI 2021

Deze ruime woning is gelegen in een van de meest exclusieve en best verbonden
gebieden van Valencia en heeft 224 m² gebouwd in een statig gebouw met
architectuur uit de jaren 40 en in totaal 6 slaapkamers en twee volledige badkamers
met ligbad. Verder beschikt de woning over hoge plafonds, origineel lijstwerk en veel
lichtinval door de gehele woning, radiatorverwarming en inbouwkasten in een
uitstekende staat van onderhoud; Een unieke kans om in een van de beste wijken van
Valencia te wonen, met een conciërgeservice!

Bij binnenkomst in het huis vinden we de eetkamer en woonkamer discreet
gescheiden met onafhankelijke toegangen en een ruime kamer met buitenramen
naar de gevel. Aan de rechterkant hebben we via een gang toegang tot twee kamers
met een raam naar een patio, een grote aparte keuken met galerij en bijkeuken, een
eenpersoonskamer, twee badkamers, waarvan één en suite als kamer-kantoor en aan
het einde van de gang zijn er nog twee andere kamers, een met radiatorverwarming
en een groot raam en de andere met een comfortabel binnenbalkon en raam.

Bel ons, wij laten u graag deze exclusieve woning zien

lucasfox.co.nl/go/valr28557

Lift, Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Exterior, Dienstingang, Bijkeuken

Minimale huurperiode: 12 maanden.

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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