
REF. VALR4644

3.900 € al mes Àtic - De lloguer
Àtic en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 100m² terrassa en lloguer a El
Pla del Real
Espanya »  València »  València ciutat »  El Pla del Real »  46010

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

530m²
Plànol  

100m²
Terrassa

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

Es lloga imponent àtic dúplex amb piscina i vistes vistes a
la llera del riu al passeig Albereda de València.

Al distingit Barri de Exposició al Passeig d'Alameda de València, ens trobem amb
aquest àtic dúplex de lloguer únic per la seva ubicació, les seves vistes i qualitat de
terminació. L'habitatge ens rep en un acollidor i agradable hall que ens mostra el
potencial de l'habitatge. Un cop al Hall l'habitatge ens deriva a la zona saló menjador
que dóna al façana amb accés a una mes que agradable i lluminosa terrassa de
60m2.

Des terrassa tenim vistes directes i clares a el pont de l'Exposició així com a la llera
de l'Túria, perfecte per als amants de l'esport a l'aire lliure. En aquesta mateixa
planta es disposa d'una lluminosa i gran cuina amb espai extraordinari per poder
gaudir els àpats en família. Connectat amb la cuina, tenim accés a 2 fantàstiques
habitacions amb armaris encastats i un bany complet.

A la planta superior ens trobem amb dos fantàstics dormitoris dobles sota teulada
amb bany a cada un d'ells. L'àmplia habitació màster disposa d'un generós vestidor
completament acabat. Des del vestidor tenim accés a el bany en màster que destaca
per estar realitzat amb tot luxe de detalls.

Com a nota destacada de l'habitatge, ens trobem al costat de l'bany de l'habitació
màster, amb un accés directe a una espectacular i impactant piscina privada de 12 x
3,5 m perfecta per als amants de la natació. El conjunt es completa amb una plaça de
garatge inclosa en el preu.

Com a elements de qualitat indicar que l'habitatge té climatització aire condicionat
per Split zonal i calefacció mitjançant terra radiant. Sens dubte ens trobem davant un
habitatge única per ubicació i serveis en una de la zona Premium de València més
desitjada.

lucasfox.cat/go/valr4644

Terrassa, Piscina, Ascensor, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Vistes,
Seguretat, Renovat, Pou, Muntacàrregues,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic

Ja està disponible!
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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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