
UTHYRD

REF. VALR32004

3 000 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

3
Sovrum  

2
Badrum  

168m²
Planlösning

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Elegant 3-rumslägenhet, fullt möblerad, att hyra bredvid
Mercado de Colón och Turia River Gardens.

Rymligt och elegant hem i hjärtat av stadsdelen Eixample framför Mercado de Colón
och några meter från Jardines del Río Turia.

Denna vackra lägenhet är fullt möblerad. Den består av ett vardagsrum med stora
fönster som tillåter insläpp av rikligt med naturligt ljus tack vare dess
nordostorientering. Matsalen har ett stort bord för åtta eller tio personer, medan
vardagsrumsdelen har en elektrisk spis, en stor Smart TV och alla möjliga dekorativa
detaljer. Intill vardagsrumsdelen presenteras det öppna köket med en generös ö och
stora skåp från golv till tak. Den är utrustad med alla typer av avancerade apparater
och hushållsartiklar, såsom brödrost, kaffebryggare eller juicepress, bland annat.
Detta rum har en modern design, med högkvalitativa ytbehandlingar och en färgskala
och välstuderad belysning som ger det mycket ljus.

Härifrån når vi nattområdet, som består av tre stora dubbelrum med stora
garderober och stora fönster genom vilka mycket ljus kommer in. Det stora
sovrummet har eget badrum och inbyggda garderober som spänner över en vägg. Ett
komplett sekundärt badrum med dusch, som respekterar utformningen av resten av
hemmet, fullbordar denna exklusiva lägenhet i grannskapet alldeles intill Colón
Market.

Det bör noteras att lägenheten har parkettgolv, värme med radiatorer, varm och kall
luftkonditionering och tvåglasfönster med automatiska jalusier.

Ett fullt möblerat hem med alla möjliga detaljer redo att flytta in. En fantastisk
möjlighet för familjer som vill bo i ett av de mest exklusiva områdena i Valencia.

lucasfox.se/go/valr32004

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak, ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system

Minimum uthyrnings period: 6 månader.

Tillgänglig fr o m 20 mar 2023
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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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