
UTHYRD

REF. VALR23759

2 000 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 12m² terrass till uthyrning i Gran Vía,
Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Gran Vía »  46005

2
Sovrum  

1
Badrum  

91m²
Planlösning  

12m²
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

91 m² fullt möblerad och renoverad lägenhet med en
terrass och modern design med material av högsta
kvalitet, att hyra på sjunde våningen i en vacker byggnad
från 1927, perfekt underhållen.

Charmig takvåning, helt renoverad, med modern design och en mycket funktionell
layout, belägen i en ståtlig byggnad i det emblematiska grannskapet Gran Vía, i
Valencia.

Vi går in i fastigheten via en praktisk layout, som ger oss ett rymligt vardagsrums-
matrum som är mycket ljus och glad och med tre stora fönster från golv till tak med
tillgång till terrassen. Högt i tak ger oss en större känsla av rymlighet. Fönstren på
hela fastigheten drar nytta av termisk och akustisk isolering samt persienner.

Till höger om hallen hittar vi sovrummet, med ett stort fönster med tillgång till
fasaden och en praktisk fullt utrustad vägg-till-vägg garderob.

På samma sätt har denna exklusiva takvåning ett andra sovrum med plats för två
enkelsängar, ett skrivbord och en inbyggd garderob, med tillgång till ett galleri med
utsikt över en trevlig uteplats.

Det vita lackerade köket presenteras i ett fyrkantigt utrymme och är mycket väl
använt. Det är fullt utrustat med toppmoderna apparater och har fortfarande det
ursprungliga taket med synliga träbjälkar. Eftersom det har ett stort fönster med
utsikt över blockets uteplats är det mycket trevligt och soligt.

Detta moderna och praktiska hem är utrustat med ett modernt badrum, med en stor
dusch och väggar täckta med vinylpapper och beläggningar i olika design, allt i beige
nyanser.

Det bör noteras att alla detaljer om fastigheten är utformade för att garantera högsta
komfort för hyresgästerna, eftersom den har förstklassiga apparater, designmöbler,
radiatorvärme samt luftkonditioneringsenheter i alla dess rum.

lucasfox.se/go/valr23759

Terrass, Hiss, Naturligt ljus, , Utrustat kök,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Exteriör,
Domotiskt system

Minimum uthyrnings period: 12 månader.

REF. VALR23759

2 000 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 12m² terrass till uthyrning i Gran Vía,
Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Gran Vía »  46005

2
Sovrum  

1
Badrum  

91m²
Planlösning  

12m²
Terrass

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

https://www.lucasfox.se/go/valr23759
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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	91 m² fullt möblerad och renoverad lägenhet med en terrass och modern design med material av högsta kvalitet, att hyra på sjunde våningen i en vacker byggnad från 1927, perfekt underhållen.

