REF. VALR25621

1.800 € al mes Pis - De lloguer

Pis de 8 dormitoris en lloguer a Gran Vía, València
Espanya » València » València ciutat » Gran Vía » 46005

8

3

282m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

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

Pis en lloguer amb una excel·lent ubicació en ple centre
de València, a la privilegiada avinguda Gran Via de
l&#39;Marquès de l&#39;Túria.
Ampli pis de 282 m² construïts (266 m² útils) en un edifici senyorial d'arquitectura
dels anys 30 amb sostres alts, motllures originals, llum natural a tota la casa i
àmplies vistes.
Aquest pis senyorial es presenta en un bon estat de conservació; una oportunitat
única de viure en una de les millors zones de València amb servei de consergeria.
A l'entrar a l'habitatge, ens trobem amb un gran rebedor amb motllures originals i
perfectament conservades. En primer lloc, ens trobem amb el primer dormitori doble
amb finestra a pati. Dues portes dobles de fusta donen pas a la sala-menjador, amb
motllures originals i molta llum natural.
Seguim pel passadís ia mà dreta es disposa la cuina, molt àmplia, parcialment
equipada i amb zona de safareig i de servei. Aquesta última consta d'un bany complet
amb una dutxa gran i un dormitori petit.
A mà esquerra al passadís, es disposa el segon dormitori doble amb finestra a pati i
armari encastat, així com el tercer dormitori doble, amb finestra a pati.
En el mateix tram de passadís, però a mà dreta, donarem amb un bany complet molt
ampli amb dutxa.
A la fi de passadís se situen totes les estances que donen a façana. A la dreta, el
quart dormitori doble amb terrassa i un armari de sòl a sostre totalment vestit per
dins. Al costat d'aquest, un bany molt ampli complet amb dutxa. El cinquè dormitori
és molt gran, amb amplis finestrals al carrer i molta llum natural. El sisè, doble amb
armari de sòl a sostre totalment vestit i molta llum natural. El setè i últim dormitori
és també doble i amb finestra al carrer i armari encastat. L'últim bany complet és
molt ampli i té banyera i unes espectaculars motllures originals.
Tot l'habitatge ve equipada amb un sistema d'aire condicionat per conductes i
calefacció. A més, ofereix una terrassa i tots els dormitoris inclouen armaris
encastats.
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lucasfox.cat/go/valr25621
Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Sostres alts,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Vestidor
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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