
LLOGAT/ADA

REF. VALR23775

3.000 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 5 dormitoris en lloguer a El Pla del Remei
Espanya »  València »  València ciutat »  El Pla del Remei »  46004

5
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

242m²
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

Pis d&#39;espais càlids i amplis, amb estades d&#39;estil
sofisticat i materials acuradament seleccionats a lloguer
a Pla de l&#39;Remei.

L'habitatge es divideix en zona de dia i zona de nit. A la zona de dia, se situa el saló-
menjador que dóna a la plaça principal del carrer Colom, i una àmplia terrassa amb
vista des de la porta de la Mar fins a la Plaça de Bous.

La zona de nit es situa en la part més tranquil·la de l'habitatge, que dóna a un pati
d'illa amb unes vistes àmplies i agradables cap a l'església. La cuina es troba a mig
camí entre el saló i la zona de dormitoris, al costat d'un pati interior.

El pis disposa de 3 dormitoris, el principal amb bany privat amb dutxa i banyera, i un
ampli vestidor. Tots els dormitoris es beneficien d'armaris encastats. La cuina està
equipada amb bancada principal i illa, a més de safareig i rebost. Els
electrodomésticas queden integrats de manera que mai queden vistos, cuidant
l'estètica de l'habitatge.

Al costat de la cuina, es disposa un menjador de diari i al costat de la sala, un
menjador formal com a visitant. El saló de 2 ambients alberga una àmplia
prestatgeria, i una zona de chill-out a manera de mirador cap a la plaça.

Així mateix, el pis ofereix les últimes instal·lacions de l'mercat: aire condicionat amb
sistema Airzone individual per estada, calefacció per radiadors, i finestrals amb
trencament de pont tèrmic que són del millor en el mercat, el model Cor Vision de la
marca CORTIZO.

Les finestres dels dormitoris estan equipades amb persianes i estors automàtics. La
il·luminació de l'habitatge és LED de baix consum, on els espais queden il·luminats de
manera indirecta, creant un ambient càlid en tot moment. Tota la il·luminació, així
com persianes, estores, aire condicionat, calefacció i endolls de l'habitatge es poden
controlar remotament amb el telèfon mòbil.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

lucasfox.cat/go/valr23775

Servei de consergeria , Garatge privat,
Ascensor, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Vestidor, Safareig,
Renovat, Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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