
UTHYRD

REF. VALR31951

1 100 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 1 Sovrum till uthyrning i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46002

1
Sovrum  

1
Badrum  

65m²
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

Vacker lägenhet att hyra på en lugn gata i centrala
Valencia, några meter från Plaza del Ayuntamiento.

Några meter från Plaza del Ayuntamiento hittar du denna fantastiska fastighet på 65
m², byggd enligt högsta standard, i en av de mest exklusiva byggnaderna i Valencia.

Golvets layout har lyckats utnyttja det tillgängliga utrymmet på bästa sätt med
kontinuerliga utrymmen och tack vare kombinationen av varma toner och liknande
ytbehandlingar ökar känslan av rymd. Dessutom berikar inredningen golvet och
skapar ett mysigt och praktiskt hem, där en känsla av komfort dominerar. Huset hyrs
ut omöblerat.

När vi går in i bostaden möts vi av ett rymligt vardagsrum/matsal med en Bulthaup-
kök, fullt möblerad och utrustad med Siemens-apparater. I anslutning till matsalen
finns en stor tvättstuga utrustad med torktumlare, tvättmaskin och garderober.
Layouten lyckas skapa en enda öppen planlösning där kök, matsal och vardagsrum
delar scenen.

En dörr leder oss till det stora sovrummet med ett privat badrum med ytbehandlingar
av högsta kvalitet. Härifrån har vi tillgång till en liten innerterrass.

Fastigheten inkluderar golvvärmesystem och kanalsystem för kylning samt trägolv.

Du kan begära en garageplats i samma byggnad, ej inkluderad i priset.

lucasfox.se/go/valr31951

Portvakt, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Säkerhet, Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt

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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