
UTHYRD

REF. VALR28260

1 800 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46002

3
Sovrum  

2
Badrum  

143m²
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

Ljus lägenhet i en ny byggnad belägen i stadens historiska
centrum.

Vi presenterar denna vackra lägenhet att hyra i minimalistisk design i stadens
historiska centrum, i stadsdelen Sant Francesc och ett steg bort från Plaça del
Ayuntamiento och Plaça de la Reina.

Fastigheten ligger på ett ljust golv i en ny byggnad som har bevarat sin historiska
fasad och tidstypiska detaljer från början av 1900-talet.

Fastigheten är mycket funktionell och har en bekväm och praktisk layout.
Dagsområdet består av ett vardagsrum, matsal och kök. Vardagsrummet ligger intill
fasaden och har ett stort burspråk som erbjuder utsikt över den trädkantade torget.
Bredvid det finns köket, som har en ö och en tvättstuga och är perfekt utrustad.

Nattområdet har tre sovrum med stora garderober. Det stora sovrummet ligger intill
gatan och har en fin inglasad balkong och ett integrerat badrum med två handfat och
en stor dusch. De andra sovrummen ligger i den mest privata delen av lägenheten
och delar ett komplett badrum, även med två handfat.

Lägenheten är mycket modern och fräsch. Alla material är av god kvalitet, med
marmorgolv och mantel och matt vitlackerad interiör. Den här noggrant designade
fastigheten är perfekt för en familj som vill bo på en praktisk och elegant plats i
hjärtat av staden.

Det finns också möjlighet att hyra en parkeringsplats i samma byggnad för 150 euro /
månad.

lucasfox.se/go/valr28260

Hiss, Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar, Nybyggd,
Nära transportmedel, 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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