
UTHYRD

REF. VALR27425

4 000 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46003

3
Sovrum  

2
Badrum  

194m²
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

Utmärkt exteriörlägenhet, renoverad och helt ny, med
trevlig utsikt, att hyra i Valencia.

Denna lägenhet ligger i ett av de mest unika områdena i stadens centrum, med vacker
öppen utsikt mot arkitekturen i de intilliggande byggnaderna runt en bred gågata.

Fastigheten sticker ut för sitt stora vardagsrum med ett stort panoramafönster som
kan öppnas så att mycket naturligt ljus kan tränga in, vilket skapar ett unikt utrymme.

Bredvid vardagsrummet hittar vi köket och en hall som leder oss till de tre rymliga
sovrummen: två dubbelrum och en singel. Det stora sovrummet har ett stort öppet
omklädningsrum och ett eget privat badrum. Lägenheten kompletteras med ett annat
komplett badrum.

Denna fastighet överraskar oss positivt när vi går igenom den och vart och ett av dess
utrymmen är användbart och speciellt.

Den har en fräsch, kosmopolitisk, urban design. För detta har materialen (läder, trä
och marmor) valts noggrant i en kombination av gråtoner.

Möjligheten att inreda huset värderas.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/valr27425

Portvakt, Hiss, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Luftkonditionering, 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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