
UTHYRD

REF. VALR30116

3 500 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 25m² terrass till uthyrning i El Pla del Real
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Real »  46010

4
Sovrum  

3
Badrum  

204m²
Planlösning  

25m²
Terrass

+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

Elegant takvåning med en stor terrass på 15 kvm, 4
sovrum och en parkeringsplats, mycket nära de
underbara trädgårdarna vid floden Turia.

Denna takvåning ligger på översta våningen i en exklusiv byggnad som byggdes 1970,
med conciergeservice och parkeringsplats i garage och med perfekt skötsel av
gemensamma utrymmen.

Fastigheten har en mycket modern totalrenovering med en praktisk och funktionell
layout, högkvalitativa material och en varm och elegant design.

De olika materialen har valts med utsökt smak och söker en harmoni av färger och
ädla material, vilket skapar en varm och lugn atmosfär.

Vi går in via en hall och mittemot hittar vi den rymliga matsalen, med tillgång till en
trevlig terrass med fri utsikt, med matplats och sittgrupp.

Bredvid matsalen, och delvis öppen mot den, finns det ett stort kök, fullt utrustat,
med alla integrerade apparater. Det har ett område att äta och ett praktiskt galleri
med tvättstugan.

Hemmets nattområde är uppdelat i ett sovrum med eget badrum, samt tre dubbelrum
och två kompletta badrum.

Det är värt att lyfta fram den exklusiva designen av renoveringen samt det noggranna
valet av alla material och designmöbler.

Det har naturliga trägolv i huset, liksom allmän luftkonditionering genom kanaler,
aluminiums snickeri med termisk och akustisk isolering.

lucasfox.se/go/valr30116

Terrass, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system

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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