
RESERVERAD

REF. VALR39509

2 200 € per månad Lägenhet - Uthyrning - Reserverad
Lägenhet med 4 Sovrum till uthyrning i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

4
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2
Badrum  

250m²
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

250 m² hus, med 4 dubbelrum, service- eller förråd och
garageplats i samma byggnad för uthyrning på en av de
bästa gatorna i Plá del Remei, Valencia.

Lucas Fox presenterar detta hus med 4 sovrum beläget i Plá del Remei, Valencia.

När vi kommer in i huset finner vi en rymlig hall med inbyggda garderober. Huset är
uppdelat i ett dagområde och ett nattområde. I dagområdet finns ett
vardagsrum/matsal med utsikt över en av de mest prestigefyllda gatorna i området
Plá del Remei. Men även om vardagsrummet/matsalen presenteras i ett öppet
utrymme, eftersom det har en skjutdörr, kan de hållas oberoende. Båda rummen har
två stora balkonger.

Därefter, halvvägs mellan dag- och nattområdena, presenteras köket, bredvid en
innergård. Köksmaskinerna är panelade, den har matplats och ö samt servicedörr
med tillgång till godshiss.

Nattdelen ligger i husets lugnaste del som har utsikt över en kvarters uteplats med
vid och trevlig utsikt med direkt ljus hela dagen. Den har fyra dubbelrum, plus
servicerum eller förråd, samt har en stor garderob i hallen. Det stora sovrummet har
ett eget badrum med badkar och ett stort omklädningsrum. Alla dubbelrum har
inbyggda garderober.

Likaså erbjuder lägenheten de senaste faciliteterna på marknaden i vart och ett av
rummen: luftkonditionering med alla nya delar, uppvärmning med naturgasradiatorer
och vitlackerade aluminiumfönster med Climalit-glas. Huset har parkettgolv, förutom
i lobbyn med grå matta. Sovrummets fönster är försedda med persienner.

Även med möjlighet att hyra för €150 eller en stor parkeringsplats eller en
dubbelplats där upp till två fordon får plats, belägen i samma byggnad.

Byggnaden har dörrvakt, hiss och gaffeltruck.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/valr39509

Terrass, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tjänsteentré,
Service-hiss, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, 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.
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