
VENUT/UDA
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370.000 € Pis - Venut/uda
pis de 4 dormitoris en venda a Extramurs, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Extramurs »  46007

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

184m²
Plànol

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Gran pis de 4 dormitoris en venda a prop d&#39;un parc
en una zona tranquil·la de la ciutat.

Aquest pis, que data del 1998, li ofereix totes les comoditats modernes en una zona
tranquil·la de la ciutat. Aquesta zona, al costat del parc més gran del centre de la
ciutat i amb una connexió excel·lent amb les xarxes de transport públic, és perfecta
per a gaudir de tot el que la València té per oferir. L'edifici en el qual es troba
l'habitatge es beneficia d'un elegant vestíbul de marbre i un garatge. A més, com la
finca només té un pis per planta, la seva privacitat està garantida.

A l'entrar, un distribuïdor dóna la zona de la sala-menjador, a una oficina gran (que
es podria fer servir com a dormitori) ia una cuina encantadora amb accés a pràctica
una galeria. En total, el pis consta de tres dormitoris: el principal amb bany privat i
dos dormitoris més, un dels quals té un balcó amb vista sobre un pati assolellat. Un
segon bany completa la distribució. Totes les habitacions es beneficien de la
ventilació creuada.

Entre les característiques més notables d'aquest habitatge, trobem acabats i
materials de qualitat com la fusteria i els terres de marbre. A més, disposa d'accés
directe a un garatge, que inclou una plaça d'aparcament.

S'adjunten unes infografies en què s'aprecia amb claredat les magnífiques
possibilitats amb què compta l'habitatge actualitzant-la.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o per concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/val19149

Garatge privat, Ascensor, Terres de marbre,
Llum natural, Aparcament, Safareig,
Interior, Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A renovar, 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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