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1.400 € al mes Pis - Llogat/ada

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en lloguer a El Pla del Remei
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DESCRIPCIÓ

Pis de 2 dormitoris amb sostres alts i terra de mosaic
original en lloguer a la Gran Via de l&#39;Marquès de
l&#39;Túria.
Lucas Fox es complau a oferir aquesta exclusiva habitatge, que gaudeix d'una
reforma a estrenar en una de les finques modernistes més boniques de tot el barri.
L'habitatge ha estat reformada amb gust, conservant elements originals, com el terra
de mosaic, que està perfectament conservat, i les portes de fusta massissa, que han
estat restaurades.
El pis gaudeix de molta amplitud gràcies a la seva distribució en xamfrà. També
aprofita un ampli balcó corregut que dóna respir als dos dormitoris i a la sala.
Res més accedir a l'habitatge, ens trobem amb la zona de menjador amb la cuina
americana, completament equipada amb electrodomèstics d'alta gamma. A mà dreta
tenim el saló, que rep la llum del matí des dels amplis finestrals orientats a l'est.
Tant el saló com la cuina estan comunicats, mitjançant dues portes corredisses, amb
una estada amb armaris encastats que pot destinar-se a zona de descans o dormitori
doble. Seguint al llarg de l'xamfrà, trobem el dormitori principal amb bany en suite. El
segon bany complet, situat a la banda de la cuina, completa la distribució d'aquesta
meravellosa vivenda, ideal per als clients més exigents en una ubicació exclusiva al
centre de València.
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Ascensor, Llum natural,
Paviments hidràulics, Sostres alts,
Edifici modernista,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat
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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