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REF. VALR17098

2 200 € per månad Takvåning - Uthyrd
Excellent takvåning med 3 Sovrum med 20m² terrass till uthyrning i Ciudad de las
Ciencias
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Ciudad de las Ciencias »  46013

3
Sovrum  

2
Badrum  

162m²
Planlösning  

20m²
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

Utmärkt renoverad 3-rumslägenhet med terrass och
fantastisk utsikt för uthyrning i Ciudad de las Ciencias, ett
mycket eftertraktat område.

Denna fantastiska renoverade och möblerade lägenhet ligger i stadens vetenskap,
det mest moderna området i Valencia. Fastigheten har rikligt med naturligt ljus och
oöverträffad panoramautsikt över Vetenskaps stad, hamnen i Valencia, havet och
stadens historiska centrum tack vare dess höjd och orientering. Dessutom ligger det i
en byggnad med 24-timmars concierge-service, gemensam pool, gemensamt allmoge-
rum och ett praktiskt gym för att passa utan att lämna hem.

Vid ankomsten välkomnas vi av en bekväm hall som tydligt delar upp vardagsrummet
från nattområdet. Dagsområdet erbjuder ett rymligt vardagsrum med fönster som ger
gott om ljus och tillgång till en stor terrass med fantastisk utsikt över Vetenskaps stad
och Valencia historiska centrum. Därefter hittar vi ett bekvämt kök utrustat med nya
apparater och med utmärkt utsikt. Alla rum är utvändiga inför och njut av fantastisk
utsikt.

En vackert utformad panelhallen leder till nattområdet, som har 3 sovrum och ett
separat badrum. Det stora sovrummet med eget badrum är en generös storlek
eftersom det ursprungligen var 2 sovrum och har också ett omklädningsrum. Alla rum
har inbyggda garderober, vilket maximerar tillgängligt lagringsutrymme.

Golven är marmor och fastigheten är utrustad med ett larm, kylskåp och dubbla rutor
för att garantera maximal komfort.

Kontakta oss för att besöka denna imponerande renoverade lägenhet med
panoramautsikt i Valencia.

lucasfox.se/go/valr17098

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Portvakt, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Service-hiss, Säkerhet, Rullstolar,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster

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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