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€630,000 Pis - En venda

Pis de 6 dormitoris en venda a Gran Vía, València
Espanya » València » València ciutat » Gran Vía » 46005
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DESCRIPCIÓ

Habitatge familiar de 6 dormitoris amb moltes
possibilitats de reforma en venda al costat dels jardins
del Túria.
Aquest habitatge molt àmplia amb una gran terrassa se situa a la Gran Via del
Marqués del Túria, molt propera als jardins del Túria ja col·legis de renom de la
ciutat.
El pis requereix d'una reforma i gràcies a la seva superfície ofereix grans
possibilitats. Seria ideal perquè el nou propietari faci la distribució al seu gust molt
fàcilment.
Podem accedir a l'habitatge per l'entrada principal o per la de servei. Per la principal,
un rebedor dona pas, d'una banda, a l'enorme saló-menjador dividit en diversos
ambients. Per l'altra, un passadís comunica amb la gran cuina, amb una galeria
situada en un pati de llums, el dormitori de servei i l'entrada secundària. Tant el salómenjador com la cuina compten amb dos accessos, des del rebedor i des del
passadís. El passadís ens porta a la resta d'espais de l'habitatge: els cinc dormitoris i
els dos banys. Un dels dormitoris té sortida a la terrassa posterior, amb espai per
col·locar mobiliari.
Una oportunitat ideal per a famílies que es vulguin fer un habitatge a mida al costat
dels jardins del Túria, a prop dels principals col·legis ia pocs minuts del centre de la
ciutat. Per la seva ubicació estratègica, també seria molt apropiada per transformarla en negoci.
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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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