
ALUGADO

REF. VALR26566

1.250 € ao mês Apartmento - Alugado
Apartmento Excelentes condições Quartos em aluguer em El Pla del Remei,
Valencia
Spain »  Valencia »  Valencia City »  El Pla del Remei »  46004

3
Quartos  

2
wc  

96m²
Plano

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.pt Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Aluga-se apartamento em excelente localização, perto do
Mercado Colón, no privilegiado bairro de Pla del Remei
em Valência.

Elegante casa senhorial de 96 m² num edifício dos anos 30 com tectos altos,
molduras originais e vistas desafogadas em bom estado. Sem dúvida, é uma
oportunidade única de viver numa das melhores zonas de Valência. Está equipada
com ar condicionado canalizado e aquecimento, e tem varandas, cozinha totalmente
equipada, caixilharia de origem, roupeiros embutidos e muita luz natural. É oferecido
sem mobília.

Entramos na casa e encontramos o hall seguido de uma ampla sala com luz natural e
amplas varandas. A seguir, é apresentada a cozinha independente e totalmente
equipada.

Na zona nocturna existem três quartos, sendo o principal com closet, outro duplo e
um individual. Todos eles desfrutam de guarda-roupas embutidos. Dois banheiros
completam o apartamento.

Contate-nos para mais informações ou para marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/valr26566

Tectos altos, Luz natural, Varanda,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Cozinha equipada,
Armários empotrados , Ar condicionado,
Aquecimento
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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	Aluga-se apartamento em excelente localização, perto do Mercado Colón, no privilegiado bairro de Pla del Remei em Valência.

