
UTHYRD

REF. VALR22237

1 400 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent Lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46005

2
Sovrum  

2
Badrum  

90m²
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

Lägenhet med 2 sovrum med högt i tak och originalt
mosaikgolv att hyra i Gran Vía del Marqués del Turia.

Lucas Fox är nöjd med att erbjuda detta exklusiva hem, som har en helt ny renovering
i en av de vackraste Modernista-byggnaderna i hela grannskapet. Fastigheten har
smakfullt renoverats och upprätthåller ursprungliga element, som mosaikgolvet, som
är perfekt bevarat, och dörrarna i massivt trä, som har restaurerats.

Lägenheten är rymlig tack vare sitt läge i ett hörn. Den har också en stor balkong som
är kopplad till de två sovrummen och vardagsrummet.

När vi kommer in i hemmet hittar vi matplatsen med det öppna köket, fullt utrustat
med avancerade apparater. Till höger har vi vardagsrummet, som tar emot
morgonljuset från de stora fönstren mot öster. Både vardagsrummet och köket är
förbundna med två skjutdörrar, med ett rum med inbyggda garderober som kan
användas som viloplats eller sovrum med dubbelsäng.

Följande längs hörnet hittar vi sovrummet med eget badrum. Det andra kompletta
badrummet, som ligger bredvid köket, slutför utformningen av detta underbara hem,
perfekt för de mest krävande kunderna på ett exklusivt läge i centrala Valencia.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/valr22237

Hiss, Naturligt ljus, Mosaikgolv, Högt i tak, ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Rullstolar,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Balkong

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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