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DESCRIPCIÓ

Meravellosa habitatge de 5 dormitoris amb estades
àmplies, lluminoses i amb vistes als Jardins del Túria, en
una zona ideal per a famílies.

Aquesta magnífica habitatge amb impressionants vistes als Jardins del Túria es troba
en un dels edificis més valorats de l'Avinguda Jacinto Benavente. Es tracta d'un pis de
grans dimensions, lluminós i amb unes vistes privilegiades, molt a prop del centre de
la ciutat. Els seus miradors panoràmics fan de les vistes un dels majors atractius del
pis, que compta amb cinc dormitoris (podrien convertir en sis) i quatre banys.

Encara que es presenta en bon estat, necessitaria d'alguna actualització (sobretot en
cuina i banys) i disposa d'un gran potencial per recuperar la seva esplendor amb una
inversió mínima. L'edifici compta amb mesures de seguretat i conserge i hi ha la
possibilitat d'adquirir una o dues places de garatge en el mateix edifici (no incloses
en el preu).

S'accedeix a l'habitatge a través d'un ampli rebedor que comunica amb un lavabo de
cortesia i amb el saló-menjador de l'habitatge. Aquesta estada, de dimensions
generoses, ofereix unes vistes panoràmiques espectaculars als Jardins del Túria
gràcies a un ampli mirador envidriat. Des del vestíbul, també passem a la cuina
equipada, àmplia i independent, que es beneficia d'una zona d'esmorzars i d'accés a
un safareig exterior i al dormitori de servei amb bany propi.

Des de la sala d'estar, també vam passar a un dormitori lluminós i totalment exterior
que gaudeix de les mateixes vistes que el saló. Aquesta estada disposa, a més, de
bany privat i d'un pràctic vestidor.

La zona de nit presenta els altres tres dormitoris, tots ells dobles, un amb bany
privat.

L'habitatge està composta per materials d'alta qualitat, terres de marbre i
revestiments combinats de marbre i ceràmica en els banys. Compta amb aire
condicionat per conductes i calefacció per radiadors i bomba de calor.

Un habitatge ideal per a famílies que vulguin viure en les proximitats del centre, però
en un entorn residencial amb àmplies vistes a un dels espais verds més importants
de la ciutat, els Jardins del Túria, amb el Palau de la Música i el Parc Gulliver.

lucasfox.cat/go/val19008

Servei de consergeria , Garatge privat,
Ascensor, Terres de marbre, Llum natural,
Vistes, Vestidor, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop del transport públic
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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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