REF. VALR16203

€4,200 per månad Lägenhet - Uthyrning

Excellent Lägenhet med 5 Sovrum med 40m² terrass till uthyrning i Sant Francesc
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Sant Francesc » 46002
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Terrass

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
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ÖVERBLICK

Lyxig 5-rumslägenhet uthyres på ett utmärkt läge i hjärtat
av Valencia, med rymliga balkonger och marmorgolv.
Denna fantastiska egendom för uthyrning ligger på en prestigefylld gata i det mycket
eftertraktade området San Francesc i centrala Valencia.
Lägenheten erbjuder 5 dubbelrum med inbyggda dolda garderober, inklusive master
sovrum med elegant inredningsrum, 3 moderna badrum och gästtoalett. Ett av
badrummen har en stor dusch, ett stort badkar, en bänk och ett fåfängsområde, vilket
ger det perfekta utrymmet för avkoppling.
Det fullt utrustade köket har en vinkällare, en ö, avancerade apparater och ett
nyttutrymme med tillgång till en av terrasserna.
En spektakulär fastighet som erbjuder fantastiska, lyxiga och lugna utrymmen och
exceptionellt högkvalitativa ytbehandlingar.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien

lucasfox.se/go/valr16203
Terrass, Portvakt, Hiss, Marmorgolv,
Parkett, Inbyggda garderober, Larm,
Säkerhet, Uppvärmning
Tillgänglig nu!
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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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