
UTHYRD

REF. VALR18513

2 800 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

3
Sovrum  

3
Badrum  

165m²
Planlösning

+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

Vacker 3-rums fastighet med en mycket funktionell layout
och elegant design, uthyres i en modernistisk byggnad
intill Mercado de Colón.

Denna magnifika lägenhet på 165 m² ligger i en charmig modernistisk byggnad intill
den emblematiska Mercado de Colón och en av de bästa gatorna i Pla del Remei.

Det är ett mycket ljust och trevligt hem, eftersom det tar emot morgonsolen i
sovrummen och eftermiddags solen i vardagsrummet. Det har nyligen blivit helt
renoverat med högkvalitativa material och en mycket funktionell och modern design,
men samtidigt behåller de vackra höga tak som är typiska för modernismen.
Möblerna är av topp märken, och lägenheten är inredd med utsökt smak med beige
marmorgolv. Det har också värme och luftkonditionering kanaler.

Vi kommer till lägenheten via en rymlig hall. Till vänster är det stora L-formade
vardagsrummet med flera balkonger mot gatan och med utsikt över den underbara
Mercado de Colón. Därefter hittar vi en modern toalett med väggpapper och en fin
design. Vidare kommer vi till det fullt utrustade köket med vitlackade möbler. Köket
har en kvadratisk layout och tillräckligt med utrymme för bord och stolar för mer
informella måltider.

Sovrummet består av 3 stora sovrum: det huvudsakliga med eget badrum med stor
dusch och ett stort garderobsutrymme, och ytterligare 2 dubbelrum med stora fullt
utrustade garderober. Fastigheten har också ett annat badrum med badkar.

Kontakta oss för mer information om denna utmärkta fastighet att hyra i Pla del
Remei.

lucasfox.se/go/valr18513

Hiss, Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Högt i tak, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Exteriör, Dubbla fönster,
Balkong
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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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