
ALUGADO

REF. VALR27004

2.500 € ao mês Apartmento - Alugado
Apartmento Quartos em aluguer em Sant Francesc, Valencia
Spain »  Valencia »  Valencia City »  Sant Francesc »  46002

4
Quartos  

4
wc  

219m²
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

Espetacular e espaçosa casa nova para alugar no centro
de Valência.

Espaçosa moradia localizada no centro da cidade em prédio novo, com todas as
vantagens que isso implica. A quinta tem serviço de porteiro, dois elevadores e
estacionamento seguro.

A propriedade tem uma entrada principal e uma entrada de serviço para a cozinha,
que é exterior e inclui um logradouro para lavandaria e despensa com filtros de
osmose para as casas de banho e cozinha. Este quarto é muito espaçoso e luminoso e
está equipado com todos os tipos de aparelhos de alta qualidade.

A distribuição é completada por uma espaçosa sala de estar / jantar com amplas
janelas que proporcionam muita luz natural, quatro quartos (um com casa de banho
privativa, dois duplos e um individual), duas casas de banho completas com banheira
e um WC de cortesia no hall. Todos os quartos têm roupeiros embutidos.

Entre os elementos que mais se destacam estão tetos altos, grandes janelas com
vidros duplos e ar condicionado quente / frio com termostato individual em cada
quarto.

A casa oferece muito bons acabamentos, como estores eléctricos, chão em mármore
Macael, casas de banho em mármore e roupeiros embutidos e forrados em todos os
quartos. Possui ainda um lugar de garagem, com possibilidade de um segundo.

lucasfox.pt/go/valr27004

Serviço de porteria, Elevador, Luz natural,
Pavimento de mármore, Tectos altos,
Estacionamento, Alarme, Aquecimento,
Ar condicionado, Armários empotrados ,
Cozinha equipada, Entrada de serviço,
Exterior, Janelas de vidro duplo , Obra nova

REF. VALR27004

2.500 € ao mês Apartmento - Alugado
Apartmento Quartos em aluguer em Sant Francesc, Valencia
Spain »  Valencia »  Valencia City »  Sant Francesc »  46002

4
Quartos  

4
wc  

219m²
Plano

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

https://www.lucasfox.pt/go/valr27004
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


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.

REF. VALR27004

2.500 € ao mês Apartmento - Alugado
Apartmento Quartos em aluguer em Sant Francesc, Valencia
Spain »  Valencia »  Valencia City »  Sant Francesc »  46002

4
Quartos  

4
wc  

219m²
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

	Espetacular e espaçosa casa nova para alugar no centro de Valência.

