
UTHYRD

REF. VALR36476

1 500 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till uthyrning i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46007

4
Sovrum  

2
Badrum  

122m²
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

Nyrenoverad 4-rumslägenhet att hyra i ett idealiskt läge
mittemot Joaquín Sorolla-stationen och några meter från
Central Park i Valencia.

Denna moderna och mysiga lägenhet, med en byggd yta på 122 m², erbjuder det bästa
av staden bara några minuter från Valencias centrum.

När vi går in i huset möts vi av ett rymligt vardagsrum-matsal med stora fönster som
släpper in rikligt med dagsljus under hela dagen. Vardagsrummet kommunicerar med
köket som är utrustat med alla helt nya vitvaror.

En korridor leder till nattområdet som rymmer totalt fyra sovrum. Det första
sovrummet är perfekt som kontor och har en inbyggd bokhylla i en av väggarna, samt
ett fönster med mycket ljus. Det stora sovrummet har inbyggda garderober och
klänningar och ett eget badrum. Ett andra badrum med dusch tjänar resten av
sovrummen. I slutet av korridoren hittar vi två mycket ljusa dubbelrum med stora
inbyggda garderober.

Hela huset är renoverat, i perfekt skick och helt nytt, med parkettgolv. Dessutom har
den dubbelglas i alla sina fönster, installation av LED-ljus i hela huset,
gasuppvärmning och centraliserad luftkonditionering.

Huset har även en garageplats i samma byggnad som ingår i priset.

Det är ett idealiskt hem för familjer som vill bo i ett av de bästa områdena i centrala
Valencia och enkelt kunna gå och röra sig med kollektivtrafiken.

lucasfox.se/go/valr36476

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
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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