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2 500 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till uthyrning i La Seu, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  La Seu »  46002
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ÖVERBLICK

Spektakulärt modernistiskt hus totalrenoverat med 4
sovrum i det mest eftertraktade området i Valencias
historiska centrum.

Elegant och exklusiv lägenhet på 347 m² belägen i centrum av staden Valencia i
området Xerea i Ciutat Vella.

Lägenheten ligger i en byggnad i perfekt skick. Väl inne i huset kan du njuta av den
stora rymd som det förmedlar, kombinerat med stor komfort och tidstypiska möbler i
perfekt skick, kombinerat med nuvarande möbler.

När vi kommer in i huset kommer vi in i en stor hall med takfönster i taket och som
leder till det stora vardagsrummet-matsalen på ca 120 m², med flera rum, rejäla golv i
mycket gott skick, invändigt träslöjd gediget och mycket ljust, p.g.a. de stora fönstren
den har. Huset har fyra sovrum. Den huvudsakliga har två yttre balkonger och ett
omklädningsrum och privat badrum. Från huvudet finns tillgång till ett av de enskilda
sovrummen med inbyggda garderober. Det tredje sovrummet har två enkelsängar, en
balkong på utsidan och stora garderober. Det fjärde sovrummet är individuellt med
garderober och med direkt tillgång till badrummet. Alla sovrum har inbyggda
trägarderober som matchar resten av materialen i huset.

Köket är fristående, fullt utrustat och gränsar till en andra matsal med höga och låga
möbler, gjorda av indigoträ och med dubbel tillgång till både kök och hall.

Huset har en varm/kall luftkonditionering genom kanaler, samt värme i vart och ett
av rummen.

Det ligger på Valencias så kallade Golden Mile, mitt i centrum, i ett område med lite
trafik och tillgängligt för stadens alla nervcentra.

lucasfox.se/go/valr31329

Hiss, Naturligt ljus, Mosaikgolv, Högt i tak, ,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, 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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