
ALUGADO

REF. VALR35189

2.100 € ao mês Apartmento - Alugado
Apartmento Quartos with 6m² terraço em aluguer em Gran Vía, Valencia
Spain »  Valencia »  Valencia City »  Gran Vía »  46005

3
Quartos  

2
wc  

159m²
Plano  

6m²
Terraço

+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

Apartamento com belas vistas panorâmicas de áreas
verdes para alugar em um edifício exclusivo com serviço
de concierge e garagem na Gran Vía Marqués del Turia,
Valência.

Este apartamento de 159 m² está localizado no piso superior de um edifício
construído em 1972, com elementos comuns muito bem conservados e serviço de
portaria e estacionamento. Está localizado em uma das áreas mais exclusivas do
centro da cidade, no bairro de Pla del Remei, muito perto do conhecido Mercado
Colón e a poucos minutos a pé dos maravilhosos Jardins do Rio Turia, uma das
maiores áreas verdes na cidade. cidade.

Acedemos à casa através de um prático distribuidor com um grande armário de
cortesia. À esquerda fica a cozinha, totalmente equipada e com móveis lacados a
branco. Como está orientado para um grande pátio de blocos, é muito luminoso. Do
lado direito, encontra-se a sala de estar-jantar, com várias divisões e acesso a uma
agradável varanda. Tem grandes janelas do chão ao tecto com agradáveis vistas
desafogadas para as zonas ajardinadas, tornando-a muito luminosa e soalheira.

A zona nocturna está dividida num quarto principal com zona de vestir e casa de
banho privativa e dois quartos individuais que partilham uma casa de banho
completa com duche.

A casa tem aquecimento individual a gás por radiadores e ar condicionado
quente/frio. Tem um lugar de estacionamento no mesmo edifício.

A casa é arrendada sem mobília, com cozinha equipada e roupeiros nos quartos.

lucasfox.pt/go/valr35189

Serviço de porteria, Elevador, Luz natural,
Estacionamento, Vistas, Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Exterior,
Entrada de serviço, Elevador de serviço,
Cozinha equipada, Ar condicionado,
Aquecimento

Período de aluguer mínimo: 12 meses.
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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.

REF. VALR35189

2.100 € ao mês Apartmento - Alugado
Apartmento Quartos with 6m² terraço em aluguer em Gran Vía, Valencia
Spain »  Valencia »  Valencia City »  Gran Vía »  46005

3
Quartos  

2
wc  

159m²
Plano  

6m²
Terraço

+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

	Apartamento com belas vistas panorâmicas de áreas verdes para alugar em um edifício exclusivo com serviço de concierge e garagem na Gran Vía Marqués del Turia, Valência.

