REF. VALR18449

€2,200 per månad Takvåning - Uthyrning

Lägenhet med 4 Sovrum med 14m² terrass till uthyrning i Ciudad de las Ciencias
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Ciudad de las Ciencias » 46013
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Kontakta oss angående denna fastigheten
lucasfox.se
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ÖVERBLICK

4-rums fastighet med terrass med spektakulär utsikt,
uthyrning i en byggnad med uppvärmd pool och gym.
Inkluderar garageutrymme.
Denna trippel takvåning ligger i stadsdelen Arts and Sciences, en av de mest
uppåtgående områdena i staden. Det erbjuder underbar fri utsikt över stränderna,
fälten och i norra delen av staden, staden.
Fastigheten är ordnad över 3 våningar, med en bekväm och funktionell layout. På
nedre våningen, när vi kommer in kommer vi direkt in i vardagsrummet, ett mycket
rymligt rum med tillgång till terrassen med panoramautsikt sydost om Valencia.
Sedan finns det ett badrum, ett förråd på 3,5 m², köket med en stor matplats för 6
personer och tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare.
Vi når första våningen av en trappa. Här hittar vi 2 mycket ljusa sovrum med en rulla
säng och en studie bord varje. Dessutom har man ett eget badrum. Denna våning är
avslutad med ett annat badrum och ett sovrum med en bäddsoffa som för
närvarande används som kontor.
På andra våningen finns det stora 60 m² stora sovrummet med en king size-säng,
sluttande tak, ett stort fönster med panoramautsikt och ett eget badrum med jacuzzi.
Denna lägenhet, med marmorgolv och varm / kall luftkanaler, är ett modernt och
funktionellt utrymme där levande är en glädje. Dessutom finns en uppvärmd
inomhuspool och ett gym, samt en parkeringsplats för garage på bottenvåningen i
byggnaden. Gemenskapsavgifterna ingår i priset.
Kontakta oss för mer information om denna utmärkta lägenhet i City of Arts and
Sciences.

Kontakta oss angående denna fastigheten
lucasfox.se

lucasfox.se/go/valr18449
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Inomhuspool, Terrass, Uppvärmd pool,
Jacuzzi, Gym, Hiss, Högt i tak, Marmorgolv,
Naturligt ljus, Parkering, Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Rullstolar, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt,
Walk-in closet
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.

Kontakta oss angående denna fastigheten
lucasfox.se

