
LLOGAT/ADA

REF. VALR25663

2.850 € al mes Àtic - Llogat/ada
Àtic en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 30m² terrassa en lloguer a Sant
Francesc
Espanya »  València »  València ciutat »  Sant Francesc »  46001

6
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

289m²
Plànol  

30m²
Terrassa

+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

L&#39;habitatge disposa de molt bona ubicació, en ple
centre de València, al privilegiat barri de Sant Francesc.
Presumeix d&#39;una reforma de qualitats de luxe, així
com d&#39;una terrassa espectacular.

A l'entrar a l'habitatge ens trobem amb una espectacular escultura ètnica al rebedor,
el qual compta amb un ampli armari de paret.

A la planta baixa, seguint el rebedor, a mà dreta tenim un despatx ple de
prestatgeries, perfecte per estudiar amb llum natural. El saló-menjador és bastant
espaiós i els seus grans finestrals aporten molta llum natural durant gran part del
dia. La cuina està completament equipada amb tot tipus d'electrodomèstics. En
aquesta planta també trobem el dormitori principal amb bany privat i vestidor
incorporat. Sota les escales hi ha un bany de convidats.

A la segona planta tenim altres quatre dormitoris dobles, tots ells exteriors i amb
llum natural. També inclou un bany complet i sortida a una espectacular terrassa
amb llit tipus hamaca i taula per a vuit comensals.

lucasfox.cat/go/valr25663

Terrassa, Servei de consergeria , Ascensor,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Terrassa comunitària, Edifici modernista,
Vestidor, Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop del transport públic

REF. VALR25663

2.850 € al mes Àtic - Llogat/ada
Àtic en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 30m² terrassa en lloguer a Sant
Francesc
Espanya »  València »  València ciutat »  Sant Francesc »  46001

6
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

289m²
Plànol  

30m²
Terrassa

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

https://www.lucasfox.cat/go/valr25663
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


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.

REF. VALR25663

2.850 € al mes Àtic - Llogat/ada
Àtic en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 30m² terrassa en lloguer a Sant
Francesc
Espanya »  València »  València ciutat »  Sant Francesc »  46001

6
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

289m²
Plànol  

30m²
Terrassa

+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

	L&#39;habitatge disposa de molt bona ubicació, en ple centre de València, al privilegiat barri de Sant Francesc. Presumeix d&#39;una reforma de qualitats de luxe, així com d&#39;una terrassa espectacular.

