
UTHYRD

REF. VALR23775

3 000 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 5 Sovrum till uthyrning i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

5
Sovrum  

2
Badrum  

242m²
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 varma och rymliga rum och noggrant
utvalda material. Ett sofistikerat stadshem.

Lägenheten är uppdelad i ett dag- och nattområde. I dagområdet hittar vi
vardagsrummet med utsikt över huvudtorget på Calle Colón, och en stor terrass med
utsikt från Puerta del Mar till Plaza de Toros. Nattområdet ligger i den lugnaste delen
av fastigheten med utsikt över en innergård med trevlig utsikt mot kyrkan. Köket
ligger halvvägs mellan vardagsrummet och sovrummet bredvid en inre uteplats.

Lägenheten har 3 sovrum, det stora sovrummet med eget badrum med dusch och
badkar och ett stort omklädningsrum. Alla sovrum har garderober. Köket är utrustat
med en huvudbänkskiva och ö, förutom ett verktygsområde och skafferi. Apparaterna
är inbyggda och synliga för estetiska ändamål. Bredvid köket finns en daglig matsal
och bredvid vardagsrummet en formell matsal för underhållande gäster. Loungen
med dubbelsäng inkluderar hyllor och ett chill-out område som fungerar som
utsiktspunkt mot torget.

Lägenheten drar nytta av luftkonditionering med individuellt Airzone-system per
rum, radiatorvärme och topp-cortizo COR VISION-fönster med termiska pauser.

Sovrumsfönstren är utrustade med automatiska persienner och fönsterluckor.
Belysning är lysdiod med låg förbrukning, med indirekt upplysta utrymmen, vilket
alltid skapar en varm atmosfär. All belysning, liksom persienner, fönsterluckor,
luftkonditionering, värme och uttag kan fjärrstyras via mobiltelefon.

lucasfox.se/go/valr23775

Portvakt, Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Tjänsteentré, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, 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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