
REF. VALR10735

1 800 € per månad Lägenhet - Uthyrning
Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 8m² terrass till uthyrning i El Pilar, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pilar »  46001

2
Sovrum  

2
Badrum  

95m²
Planlösning  

8m²
Terrass

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

Ett vackert designerhem som kombinerar traditionella
element med moderna ytor, beläget nära Mercado
Central, i Cuitat Vella-området i Valencia.

Denna 95 m² stora duplex ligger i Pilar, i en 1910-talsbyggnad som har totalrenoverats
och har behållit sin ursprungliga spiraltrappa.

Fastigheten drar nytta av ett överflöd av naturligt ljus, med utsikt över gatan, och har
ett säkerhetssystem via en digital ingångskod.

Lägenheten kombinerar traditionella element, som högt, välvt tak och exponerat
tegel, med moderna ytskikt och material som glas och metall, vilket skapar en mysig
atmosfär med en speciell charm.

På nedre plan hittar vi ett rymligt, lugnt och ljust vardagsrum. Detta rum har också en
stor glasduk/videoprojektor som kan förlängas elektroniskt. Bredvid vardagsrummet
finns ett fullt utrustat kök med öppen planlösning. Slutligen finns det ett sovrum med
eget badrum med garderober med innerbelysning.

Övervåningen, som är våningen du går in på, består av ett renoverat badrum och
sovrum som skulle kunna användas som ytterligare ett dubbelrum eller kontor,
beroende på den nya ägarens preferenser.

Fastigheten har också tillgång till 2 invändiga uteplatser som täcker totalt 8 m² och
den kommer med luftkonditionering, uppvärmning och tvåglasfönster, vilket gör att
den är idealisk för boende året runt.

Denna vackra duplex skulle vara idealisk för både investerare och små familjer.

lucasfox.se/go/valr10735

Naturligt ljus, Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt

Minimum uthyrnings period: 12 månader.

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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