
LLOGAT/ADA

REF. VALR19114

1.500 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis de 4 dormitoris en lloguer a El Pilar, València
Espanya »  València »  València ciutat »  El Pilar »  46001

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

208m²
Edificats

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Habitatge amb estades àmplies i molt lluminoses en
lloguer en una zona molt tranquil·la i cèntrica de la ciutat.
Inclou aparcament al mateix edifici.

Aquest habitatge de quatre dormitoris està de lloguer al Pilar, una zona tranquil·la i
cèntrica de València, davant d'un magnífic parc amb jardins.

Un amplíssim vestíbul s'inicia el recorregut en aquest habitatge de grans proporcions.
Primer vam entrar en un saló d'uns 40 m², on destaquen en gran manera els grans
finestrals que van fins a terra i que ens ofereixen magnífiques vistes al bonic parc
enjardinat que ens acompanyarà en totes les estances que donen a l'exterior. Des del
saló-menjador podem sortir a un ampli balcó que ens permet tenir una tauleta i
cadires per prendre alguna cosa a l'aire lliure i gaudir del bon temps de la ciutat. Una
sala d'estar contigua amb una elegant guaseri de fusta i un altre balcó completen el
conjunt.

Si tornem al distribuïdor, seguint la línia de façana comptem amb dos dormitoris
individuals amb un bany privat, un altre bany que dóna servei a la resta de
l'habitatge, i dos dormitoris dobles, incloent el principal d'uns 20 m² amb el seu propi
bany de grans proporcions .

En la banda oposada del distribuïdor tenim una cuina gran amb taula i cadires per a
sis comensals, així com una zona de rentat. Una pràctica estada multiusos amb llum
natural gràcies a la seva orientació a un pati interior molt lluminós completa la
distribució.

Tot l'habitatge té terres de marbre, radiadors i conductes fred-calor, i armaris
espaiosos. A més, al fer cantonada, té molt bona orientació.

També cal destacar que el preu inclou una àmplia plaça de garatge al mateix edifici
per a dos vehicles.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació sobre aquesta acollidora
habitatge en una zona cèntrica de la ciutat.

lucasfox.cat/go/valr19114

Garatge privat, Ascensor, Llum natural,
Terres de marbre, Aparcament,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior, Interior,
Muntacàrregues, S'accepten mascotes ,
Safareig, Vistes

Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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