
UTHYRD

REF. VALR10814

1 850 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Lägenhet med 3 Sovrum med 11m² terrass till uthyrning i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

3
Sovrum  

2
Badrum  

149m²
Planlösning  

11m²
Terrass

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fastighet med bra naturligt ljus i alla rum för uthyrning på
ett imponerande läge i hjärtat av Valencia.

Detta ljusa hem på 149 m² är att hyra i ett enastående läge i hjärtat av Valencia, i en
byggnad från slutet av 60-talet i gott skick och med mycket ljus.

Lägenheten består av ett rymligt vardagsrum med matsal med sydost orientering.
Detta rum har stora fönster och en glasdörr som ger tillgång till en trevlig balkong
med ett litet bord och två stolar; den idealiska platsen att koppla av medan du njuter
av den vackra utsikten över de historiska byggnaderna i centrala Valencia och Gran
Vía del Marqués del Turia.

En korridor leder till köket, med tillgång till ett rum som för närvarande används som
strykrum med tillgång till ett galleri. Det skulle också kunna användas som ett extra
sovrum eftersom det har ett komplett privat badrum.

Fortsätter ner korridoren, i ryggen är det dubbla sovrummet med en liten balkong
med utsikt över gården. Det intilliggande rummet är ett annat sovrum med två
sängar. Till höger om hallen är det tredje sovrummet, som är en singel, och äntligen
hittar vi ett renoverat badrum. Alla rum har inbyggda garderober.

Fastigheten har ett värmesystem via kanaler och radiatorer, och alla rum har ett
kylsystem med individuella enheter.

Lägenheten är inredd med naturliga parkettgolv i perfekt skick.

Detta hem skulle vara idealiskt för en familj eller för pensionärer, tack vare sitt läge i
hjärtat av staden och nära alla slags tjänster.

lucasfox.se/go/valr10814

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Utsikt,
Utrustat kök, Tvättstuga,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Djur vänligt, Balkong

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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