
LLOGAT/ADA

REF. VALR23717

1.600 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en lloguer a El Carmen, València
Espanya »  València »  València ciutat »  El Carmen »  46001

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

140m²
Plànol

+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

Espectacular pis completament moblat i llest per entrar a
viure al barri del Carme.

Aquest pis increïble s'ubica en una finca completament rehabilitada al sol·licitat barri
del Carme, a pocs metres de la concorreguda Plaça de l'Negrito. L'habitatge de 140 m²
construïts se situa en una segona planta i s'ha reformat completament amb un gust
exquisit i materials d'alta qualitat, creant un habitatge única i ideal per a residir a
València.

A l'entrar a l'habitatge, ens dóna la benvinguda un còmode rebedor que condueix a
un ampli saló. Aquesta estada es beneficia de 2 grans finestrals que deixen passar
molta llum natural. A continuació, es troba un menjador i una cuina totalment
equipada, que ofereix un servei pràctic i funcional, ja que està separada de la sala
per una vidriera corredissa. Un lavabo de cortesia completa aquesta zona.

La zona de descans se situa a la part interior de l'habitatge, i està formada per 2
dormitoris dobles amb bany privat i un dormitori senzill.

El pis està equipat amb sistema de calefacció i d'aire condicionat per a garantir el seu
confort en qualsevol època de l'any.

lucasfox.cat/go/valr23717

Ascensor, Sostres alts, Propietat d'època,
Característiques d'època, Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats,
Aire condicionat

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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