
UTHYRD

REF. VALR37877

2 800 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46002

3
Sovrum  

2
Badrum  

177m²
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

Fantastisk 3-rumslägenhet, med en kombination av
tidstypiska element, modern finish och högkvalitativa
material att hyra på en gågata i centrala Valencia.

Denna utmärkta lägenhet ligger på en av de mest kända gågatorna i hjärtat av staden,
i en vacker byggnad som totalrenoverades på 2000-talet.I detta hus har periodens
arkitektoniska inslag bevarats perfekt och de har kombinerats med moderna ytskikt,
material och tillbehör för att skapa en underbar lägenhet anpassad till dagens livsstil,
men som behåller sin tidstypiska charm. Ett tydligt exempel skulle vara de stora
fönstren inramade med attraktiva träsnickerier som ger vika för små balkonger med
utmärkt smide.

När vi kommer in möts vi av en hall som leder till ett rymligt sovrum med eget
badrum. Därefter hittar vi ett fantastiskt exteriört sovrum med ett utmärkt
omklädningsrum. Därefter leder en korridor oss till ett stort öppet kök som nyligen
renoverats med en mycket noggrann design och en spektakulär centralö. Lägenheten
består även av ett tredje sovrum, även det exteriört, och ett rymligt, helrenoverat
badrum som betjänar denna del av huset. Slutligen erbjuder huset ett enormt
vardagsrum-matsal med rikligt med naturligt ljus, tack vare att det har tillgång till
flera balkonger som vetter mot två gator, vilket skapar ett elegant, ljust och mysigt
rum.

Huset har vackra original marmorgolv som täcker alla rum.

Med allt detta står vi inför ett exklusivt hem beläget på en gågata.

Kontakta oss för att besöka denna imponerande lägenhet i centrala Valencia.

lucasfox.se/go/valr37877

Hiss, Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Interiör, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, 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.
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