REF. VALR15528

3.200 € al mes Pis - Llogat/ada

Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 10m² terrassa en lloguer a El Pla
del Remei
Espanya » València » València ciutat » El Pla del Remei » 46004

4

3

225m²

10m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

LLOGAT/ADA

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Lluminós pis acabat de reformar i moblat amb mobles
d&#39;alta qualitat situat en una de les zones més
sol·licitades de València.
Aquest magnífic pis acabat de reformar s'ubica en una zona privilegiada a Pla del
Remei, al costat del mercat de Colom. Gaudeix de moltíssima llum natural, sostres
alts i està moblat amb mobles de disseny de gran qualitat.
Només entrar, ens rep un ampli i agradable distribuïdor que dóna pas a un ampli
saló-menjador amb 3 ambients decorat i moblat amb mobiliari de disseny. Presenta
una distribució molt versàtil, ja que compta amb accés a la cuina des de 2 punts
diferents. Aquesta estada també disposa de 3 grans finestrals que ofereixen unes
vistes magnífiques dels carrers més representatives del Pla del Remei i inunden
l'espai de llum natural. L'habitatge també disposa d'una cuina moderna i totalment
equipada amb vinoteca, forn, microones, rentavaixelles i nevera.
Un passadís condueix cap a la zona de nit. La primera estada que trobem és la zona
de bugaderia, equipada amb una rentadora i una assecadora, i després, un dormitori
individual amb un gran armari encastat. A continuació, dos dormitoris dobles, un
d'ells amb vestidor i un gran finestral que ofereix una vista esplèndida al pati d'illa.
Dos banys complets donen servei a aquestes estances. Finalment, al fons de
l'habitatge, el dormitori principal, ampli, lluminós i amb qualitats de luxe, que
disposa de bany privat i vestidor, completa el pis.
L'habitatge està equipada amb terres de marbre i de fusta. També disposa d'aire
condicionat per assegurar la seva comoditat durant els mesos més calorosos.
No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per visitar aquest pis reformat al
centre històric de València.
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Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya

lucasfox.cat/go/valr15528
Ascensor, Llum natural, Parquet,
Sostres alts, Terres de marbre, Aparcament,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Cuina equipada, Exterior, Renovat,
S'accepten mascotes , Vestidor
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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