REF. VALR29901

1 400 € per månad Lägenhet - Uthyrning

Excellent lägenhet med 1 Sovrum till uthyrning i Sant Francesc, Valencia
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Sant Francesc » 46003

1

1

55m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
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ÖVERBLICK

Vacker helt ny 55 m² studio att hyra i det emblematiska
valencianska området Sant Francesc.
Fastigheten ligger i en unik byggnad i stadsdelen Sant Francesc.
Med en helt ny renovering presenterar fastigheten lyxkvalitetsmaterial och möbler.
Den har ett dubbelrum med eget badrum och ett stort omklädningsrum. Köket,
utrustat med elektriska apparater, är öppet mot vardagsrummet och skapar en yta på
cirka 27 m². Detta rum har tillgång till två balkonger.
Huset har ett varm-kallt värmesystem genom kanaler och erbjuds möblerat med helt
nya avancerade möbler.

lucasfox.se/go/valr29901
Hiss, Naturligt ljus, Parkett, Balkong,
Exteriör, Inbyggda garderober,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad,
Uppvärmning, Utrustat kök
Minimum uthyrnings period: 12 månader.
Tillgänglig nu!
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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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