
UTHYRD

REF. VALR25221

1 900 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till uthyrning i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46001

4
Sovrum  

2
Badrum  

174m²
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

Renoverad lägenhet med nya lyxiga ytor att hyra i ett
utmärkt läge i hjärtat av Valencia, i det privilegierade
området Sant Francesc.

Lägenheten har en ungefärlig yta på 174 m² inklusive ett vardagsrum / matsal, ett
vardagsrum, två enkelrum, ett dubbelrum, ett sovrum med omklädningsrum, två
kompletta badrum och ett kök.

Vid fastighetens ingång hittar vi en hall som leder oss till ett mysigt vardagsrum /
matsal med en storbilds-TV och fullt möblerad med högkvalitativa möbler i
modernistisk stil. Från vardagsrummet och matsalen når vi korridoren som rymmer
det första enkelrummet.

När vi går vidare hittar vi köket med modern design och utrustat med ett matbord för
6 personer, en TV på väggen samt alla typer av apparater: tvättmaskin, kyl, spis, ugn,
mikrovågsugn och diskmaskin. Från köket finns tillgång till en liten terrass med utsikt
över den inre uteplatsen där tillgången till serviceliften ligger.

Senare presenteras de två helrenoverade badrummen med väggvärmare. Därefter
hittar vi dubbelrummet och ytterligare ett enkelrum, båda med garderober. I slutet av
korridoren finns ett annat gemensamt område som ett vardagsrum som består av en
nio-sits soffa, stödbord och TV. Och slutligen finns det största dubbelrummet med
angränsande omklädningsrum.

Fastigheten har ett värme- och luftkonditioneringssystem i vardagsrummet och
sovrummet. Det presenteras också i utmärkt skick med en renovering i lyxkvalitet,
trägolv i valnöt samt tak med dubbla höjder.

lucasfox.se/go/valr25221

Hiss, Naturligt ljus, Högt i tak,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tjänsteentré, Service-hiss,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong

REF. VALR25221

1 900 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till uthyrning i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46001

4
Sovrum  

2
Badrum  

174m²
Planlösning

+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/valr25221
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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