
UTHYRD

REF. VALR9122

1 900 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 28m² terrass till uthyrning i Gran Vía,
Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Gran Vía »  46005

3
Sovrum  

2
Badrum  

170m²
Planlösning  

28m²
Terrass

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Modern stilfastighet på 170 m², renoverad med
högkvalitativt material, att hyra på en elegant gata i
hjärtat av stadsdelen Gran Vía, bredvid Marqués del Turia,
Valencia.

Magnifik lägenhet på 170 m² belägen på en elegant bostadsgata, i Eixample-området i
Valencia. Fastigheten har renoverats med material av hög kvalitet och erbjuder en
modern stil, med raka linjer och moderiktiga designermaterial.

Både lägenheten och byggnaden där den ligger är i utmärkt skick och är
nyrenoverade. Lägenheten har förvandlats till ett idealiskt hem tack vare ett
framgångsrikt inredningsprojekt, med utmärkta golv och finish i kök och badrum. Den
har en fantastisk layout med utrymmen som kan vara oberoende eller öppna efter
behov.

Layouten är på en enda våning. Vi går in i fastigheten från centrum, där vi hittar en
rymlig lobby som leder till de andra ytorna. Bredvid fasaden ligger vardagsrummet
och matsalen, med 2 fönster mot gatan. Längs det centrala utrymmet finns kök,
toalett, badrum och sovrum.

Köket har en tvättstuga och vetter mot en inner uteplats, med utgång till en terrass.
Sovrummen, tillsammans med en andra terrass, ligger i denna ände, mot gården, i
hemmets mest reserverade och privata utrymme. Lägenheten kompletteras av 2
kompletta badrum, varav ett är integrerat i ett av sovrummen.

Alla rum är mycket generösa och fyrkantiga, inklusive de viktigaste vardagsrummen,
sovrummen, serviceytor och förråd. För närvarande täcker vardagsrummet ett stort
område, och det stora sovrummet har ett komplett badrum och en stor garderob.
Fastigheten erbjuder också flexibilitet att sammanfoga rum och anpassa dem efter
behov.

Perfekt för en familj, med ett utmärkt läge och kvalitetsdesign tack vare sina stora
utrymmen och material.

lucasfox.se/go/valr9122

Terrass, Hiss, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Exteriör

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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