
LLOGAT/ADA

REF. LFVR168

2.500 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en lloguer a El Pla del Remei
Espanya »  València »  València ciutat »  El Pla del Remei »  46004

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

150m²
Plànol  

154m²
Dimensions del terreny  

4m²
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

En lloguer, propietat de disseny de 150m2, situada en un
edifici nou conservant la seva façana històrica, a Pla del
Remei.

Darrere d'una façana històrica de gran caràcter, trobem aquesta propietat l'any 2009,
de 150m2 útils distribuïts en 3 habitacions, 2 cambres de bany complets, cuina
equipada amb electrodomèstics d'alta gamma, i un ampli i acollidor saló menjador
que gaudeix de gran lluminositat . Amb acabats de disseny i proveïda de tot luxe de
detalls, aquesta habitatge presumeix d'una ubicació privilegiada, al carrer comercial
més consolidada de Pla del Remei, Eixample. Gran aïllament acústic, permet
embolicar l'immoble amb un gran silenci i tranquil·litat. Compta amb un balcó, per
poder gaudir del bon temps que ofereix València. Plaça de garatge inclosa en el preu.

lucasfox.cat/go/lfvr168

Garatge privat, Ascensor, Sostres alts,
Parquet, Llum natural, Aparcament, Traster,
Safareig, Renovat, Obra nova, Exterior,
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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