REF. VALR25623

1.700 € al mes Pis - De lloguer

Pis de 3 dormitoris en lloguer a Gran Vía, València
Espanya » València » València ciutat » Gran Vía » 46004
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DESCRIPCIÓ

Pis reformat ia estrenar en lloguer en una bona ubicació
al centre de València, al privilegiat barri de
l&#39;Eixample, en plena Gran Via.
En un edifici dels anys 30, trobem aquest pis de 153 m² que ofereix sostres alts,
motllures originals, llum natural a totes les estances, àmplies vistes i una bona
reforma. Una oportunitat única de viure en una de les millors zones de València.
A l'accedir a l'habitatge, donarem amb un ampli vestíbul amb finestral. A mà dreta,
ens trobem el primer dormitori, amb finestra amb vistes a pati.
A mà esquerra al passadís, es disposa un espai per a tota la gestió de fibra, mòbil,
ordinadors i altres sistemes informàtics; això és molt útil si s'utilitza l'habitatge com
a oficina.
A continuació, es presenta el segon dormitori, en aquest cas doble, amb finestra a
pati. A mà dreta, se situen els dos banys complets amb les motllures dels banys
originals.
Continuem pel passadís ia mà esquerra, trobem el tercer dormitori, doble amb accés
a la balconada i un armari encastat. Seguint pel passadís, a la dreta es disposa el
quart dormitori, doble amb sortida a la balconada i armari de sòl a sostre vestit per
dins.
Cap al final de passadís, arribarem a la zona de dia, amb el saló, amb motllures
originals al sostre, molt ampli i amb les millors vistes de Gran Via ja que té sortida a
la balconada. Unes portes blanques connecten el saló amb la zona de menjador i
amb la cuina.
El pis inclou sistema d'aire condicionat per conductes i calefacció en totes les
estances. La terrassa envolta part de l'ampli saló-menjador i part dels dormitoris.
L'habitatge es lloga sense moblar, amb la cuina parcialment equipada i servei de
conserge.
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Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Sostres alts,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Vestidor
Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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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