
REF. VALR25623

2 000 € per månad Lägenhet - Uthyrning
Lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Gran Vía, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Gran Vía »  46004
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Sovrum  

2
Badrum  

153m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Renoverad och helt ny lägenhet att hyra på ett bra läge i
centrum av Valencia, i det privilegierade stadsdelen
Eixample, precis vid Gran Vía.

I en byggnad från 1930-talet hittar vi denna 153 m² stora lägenhet som erbjuder högt i
tak, originallister, naturligt ljus i alla rum, vida vyer och en bra renovering. En unik
möjlighet att bo i ett av de bästa områdena i Valencia.

När vi kommer in i huset finner vi en stor hall med fönster. Till höger hittar vi det
första sovrummet, med ett fönster med utsikt över uteplatsen.

Till vänster om korridoren finns ett utrymme för all hantering av fiber, mobil, datorer
och andra datasystem; Detta är mycket användbart om huset används som kontor.

Därefter presenteras det andra sovrummet, i detta dubbelrum, med ett fönster mot
uteplatsen. På höger sida finns de två kompletta badrummen med lister från de
ursprungliga badrummen.

Vi fortsätter längs korridoren och till vänster hittar vi det tredje sovrummet,
dubbelrum med utgång till balkongen och en inbyggd garderob. Fortsätter ner i
korridoren, till höger är det fjärde sovrummet, dubbelrum med utgång till balkongen
och en garderob från golv till tak klädd inuti.

Mot slutet av korridoren når vi dagdelen, med vardagsrummet, med originallister i
taket, mycket rymligt och med den bästa utsikten över Gran Vía då den har tillgång till
balkongen. Vita dörrar förbinder vardagsrummet med matsalen och köket.

Lägenheten har ett kanalsystem för luftkonditionering och värme i alla rum.
Terrassen omger en del av det rymliga vardagsrummet/matsalen och en del av
sovrummen.

Huset hyrs ut omöblerat, med delvis utrustat kök och conciergeservice.

lucasfox.se/go/valr25623

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

Minimum uthyrnings period: 12 månader.

Tillgänglig fr o m 1 jul 2023
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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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