REF. VALR28314

€1,300 al mes Àtic - De lloguer

Àtic en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 40m² terrassa en lloguer a Gran
Vía
Espanya » València » València ciutat » Gran Vía » 46005

2

1

99m²

40m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya

REF. VALR28314

€1,300 al mes Àtic - De lloguer

Àtic en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 40m² terrassa en lloguer a Gran
Vía
Espanya » València » València ciutat » Gran Vía » 46005

2

1

99m²

40m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

DESCRIPCIÓ

Àtic de dues habitacions totalment reformat, sense
moblar al centre de València.
En una ubicació ideal, en un enclavament estratègic prop de la Gran via, la plaça de
l'Ajuntament ia menys d'1 km de la llera del riu Túria, trobem aquest fantàstic àtic
totalment reformat i amb dues àmplies terrasses, ideal per gaudir tot l'any de
l'agradable clima de València.
Construït en una preciosa finca d'estil modernista de 1920, aquesta àmplia i còmoda
habitatge compta amb un total de 99 m2 construïts, distribuïts en dos dormitoris, un
d'ells molt ampli amb còmode vestidor i accés a terrassa, un segon dormitori amb
armari encastat , ideal per despatx, estudi o habitació i un bany complet.
A l'accedir a l'interior de l'habitatge ens trobem amb el seu ampli i lluminós saló menjador amb accés a gran terrassa amb orientació sud-est, de clàssica línia
arquitectònica, amb espectaculars vistes. Després ens trobem la seva funcional cuina
la qual aquesta discretament integrada. L'immoble està ubicat en una setena planta
a la qual s'accedeix a la sisena planta amb ascensor i un pis a través d'escala.
Disponible per entrar immediatament.
Vine a visitar-lo i deixeu-vos conquerir! Estarem encantats d'atendre'ls.
Despeses de Comunitat i IBI estan inclosos.
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lucasfox.cat/go/valr28314
Terrassa, Servei de consergeria, Ascensor,
Sostres alts, Edifici modernista,
Armaris encastats, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat, Vestidor,
Vistes
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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