
UTHYRD

REF. VALR37602

1 700 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till uthyrning i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46001

4
Sovrum  

1
Badrum  

157m²
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

Renoverat hus med 4 sovrum och ett rymligt
vardagsrum/matsal med pentry att hyra i det centrala
området Sant Francesc.

Detta exceptionella hem har originaldetaljer som ger det underbar charm, en praktisk
planlösning och en yta på 157 m².

När vi går in möts vi av en bred entréhall och möts omedelbart av ett generöst
vardagsrum/matsal med öppen planlösning som åtnjuter gott om naturligt ljus från
balkongerna och ståtar med tre meter högt i tak. Dessutom presenterar den det
öppna köket, amerikansk typ utrustad med alla apparater, såsom diskmaskin,
tvättmaskin, ugn, mikrovågsugn, kylskåp, keramikhäll och fläkt. Därför är det ett
perfekt utrymme för vardagen. Därefter finns badrummen, det ena och det andra
komplett med dusch. Det stora sovrummet är uppdelat i två delar, varav den ena är
perfekt för att lägga till garderober och göra det till ett omklädningsrum. Två av
dubbelrummen ligger i husets inre med ljus från uteplatsen och en tredje person.

Huset har varm/kall luftkonditionering genom split med en apparat i vart och ett av
rummen, parkettgolv och tvåglasfönster.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/valr37602

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
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.

REF. VALR37602

1 700 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till uthyrning i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46001

4
Sovrum  

1
Badrum  

157m²
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

	Renoverat hus med 4 sovrum och ett rymligt vardagsrum/matsal med pentry att hyra i det centrala området Sant Francesc.

