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REF. VALR26268

2 000 € per månad Takvåning - Uthyrd
Excellent takvåning med 3 Sovrum med 15m² terrass till uthyrning i Sant Francesc
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46001

3
Sovrum  

2
Badrum  

150m²
Planlösning  

15m²
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

Utmärkt helrenoverad duplex takvåning att hyra i hjärtat
av Valencia.

Detta är en totalrenoverad fastighet i en byggnad som bevarar den ursprungliga
fasaden och de arkitektoniska detaljerna. Lägenheten täcker totalt 150 m² i två
våningar och med en stor terrass på 15 m².

Vi går in i fastigheten på nedre våningen som rymmer nattområdet, med tre sovrum,
inklusive sovrummet med omklädningsrum och eget badrum. De andra två drar också
nytta av ett rymligt omklädningsrum och inbyggda garderober. På bottenvåningen
finns också ett komplett badrum.

När vi går uppför trappan når vi övervåningen, med dagområdet. Den består av ett
rymligt vardagsrum med matsal och ett öppet kök som är gömt bakom skjutdörrar
och är utrustat med alla högkvalitativa apparater.

Hela hemmet har högt i tak och ursprungliga träbjälkar, samt ett sluttande tak på
övervåningen och trägolv i hela.

Slutligen har fastighetens huvudterrass en yta på 15 m² och drar nytta av nordvästlig
orientering, så den har ljus från tidigt på morgonen till solnedgången.

lucasfox.se/go/valr26268

Terrass, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Gemensam terrass, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Förråd, 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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