
UTHYRD

REF. VALR27004

2 500 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Lägenhet med 4 Sovrum till uthyrning i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46002

4
Sovrum  

4
Badrum  

219m²
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

Spektakulär och rymlig nybyggd lägenhet att hyra i
centrala Valencia.

Rymlig fastighet belägen i stadens centrum i en ny byggnad med alla fördelar som
detta innebär. Byggnaden har conciergetjänst, två hissar och säker parkering.

Fastigheten har en huvudingång och en serviceingång till köket, som vetter utåt och
inkluderar en tvättstuga och skafferi med osmosfilter för badrum och kök. Detta rum
är mycket rymligt och ljust och är utrustat med alla slags apparater av högsta
kvalitet.

Layouten kompletteras med ett rymligt vardagsrum med stora fönster som ger rikligt
med naturligt ljus, fyra sovrum (ett med eget badrum, två dubbelrum och ett enda),
två badrum med badkar och gästtoalett i hallen . Alla sovrum har inbyggda
garderober.

Bland de mest framträdande funktionerna finns högt i tak, stora tvåglasfönster och
varm / kall luftkonditionering med en individuell termostat i varje rum.

Fastigheten erbjuder mycket bra finish, som elektriska fönsterluckor, Macael-
marmorgolv, badrum i marmor och inredda och garderober i alla rum. Det har också
en parkeringsplats, med möjlighet till en andra.

lucasfox.se/go/valr27004

Portvakt, Hiss, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Högt i tak, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tjänsteentré, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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