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REF. VALR30067

1 800 € per månad Takvåning - Uthyrd
Takvåning med 2 Sovrum med 32m² terrass till uthyrning i Gran Vía, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Gran Vía »  46004

2
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2
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115m²
Planlösning  

32m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Ljus och solig renoverad takvåning på 115 m², med 2
sovrum och en terrass med trevlig fri utsikt över Turia
River Gardens till salu i Valencia.

Denna trevliga takvåning ligger på översta våningen i en enkel byggnad i Gran Via-
kvarteret, med en stor stadsdel och en conciergeservice.

Huset har totalrenoverats för några år sedan: el- och vatteninstallationerna har
ändrats och en ny distribution har skapats. Ursprungligen hade det 5 sovrum, men de
nuvarande ägarna bestämde sig för att bara behålla ett. Men om det skulle behövas
skulle det vara mycket enkelt att återställa fler sovrum, bara genom att höja några
skiljeväggar.

Vi når huset genom en hall, som leder till ett mycket stort L-format vardagsrum-
matsal, fördelat på flera rum och med tillgång till en trevlig rektangulär terrass på
mer än 30 m², med stor avskildhet och mot sydost. Härifrån njuter vi av trevlig utsikt
över Turia River Gardens, ett av de största grönområdena i staden.

På vänster sida av huset, nära utgången till terrassen, finns det fullt utrustade köket,
halvöppet mot vardagsrummet/matsalen.

På höger sida hittar vi det stora sovrummet, med ett komplett och privat badrum
med dusch; Jag har redan lämnat ett andra rum perfekt för att lägga till en enkelsäng
och ett skrivbord eller som ett dubbelrum.

Lägenheten har ett andra komplett badrum med dusch.

Huset har många fönster i alla sina rum, så det är oerhört glatt och soligt, samt njuter
av korsventilation.

Hela vinden har uppvärmning av radiatorer, samt luftkonditionering med flera klyftor,
vitlackat trä invändigt snickeri och aluminium utvändigt snickeri med värme- och
akustisk isolering. Hela golvet är polerat mikrocement i grå toner.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/valr30067

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Portvakt, Hiss, Naturligt ljus, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
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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