
UTHYRD

REF. VALR33046

2 700 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i La Xerea, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  La Xerea »  46002

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

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Helt nytt lyxhus i hjärtat av centrum med möbler och
designrenovering, stort vardagsrum med matsal och kök
och 3 dubbelrum.

Helt renoverat helt nytt hem, med alla typer av kvalitetsdesignmaterial och möbler i
en av de bästa lyxplatserna i Valencia.

Det är en fastighet på första våningen i en ståtlig byggnad som består av ett stort
vardagsrum och kök med ett master bedroom med eget badrum och ett
omklädningsrum, ett dubbelrum med ett omklädningsrum, ett tredje dubbelrum och
en andra badrummet. Fastigheten rymmer även en helt fristående tvätt- och
strykplats.

När vi går in i hemmet genom huvuddörren som leder oss till ett rymligt rum med tre
helt olika utrymmen, ett vardagsrum, ett annat matsalen med ett stort designbord för
åtta personer och ett annat med det öppna köket med en stor ö med olika funktioner
och helt modulär med skjutdörr som som tillval kan vi helt dölja köket.

Köket är utrustat med alla sorters vitvaror, diskmaskin, kyl, induktion, ugn,
mikrovågsugn, alla av den nya generationens märke EFF.

Likaså är den utrustad med alla typer av husgeråd och köksredskap redo att kunna
laga mat för tillfället.

Dessa tre områden har utsikt över en av de vackraste gatorna i staden Valencia, med
gott om ljus hela dagen.

Nattområdet har två dubbelrum, det största med omklädningsrum och eget badrum
och ytterligare ett dubbelrum med omklädningsrum och ett stort komplett badrum
framför.

I detta område hittar vi tvättstugan, ett rum som rymmer både tvättmaskin och
torktumlare och strykplatsen.

Hela huset är fullt möblerat i en mycket aktuell och modern stil med parkettgolv,
isolerande fönster och tvåglasfönster.

Dessutom har hela huset varm/kall luftkonditionering genom kanaler.

lucasfox.se/go/valr33046

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak,
Walk-in closet , Utrustat kök, Tvättstuga,
Renoverad, Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, 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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