
VENUT/UDA

REF. VAL19668

490.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Ruzafa, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Ruzafa »  46005

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

144m²
Edificats

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

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Magnífic habitatge de 2 dormitoris punt per entrar a
viure, reformada amb les més altes qualitats i conservant
els seus elements arquitectònics originals.

Aquest meravellós pis gaudeix d'una ubicació privilegiada a Russafa, un dels barris
més de moda de València. L'habitatge es presenta amb una reforma de luxe en la
qual s'ha mantingut l'essència de l'edifici, conservant les motllures i l'altura original
dels sostres, i les parets de maó vista. Així mateix, s'han escollit els materials i els
detalls arquitectònics amb una cura exquisida, creant un pis molt especial, amb una
atmosfera única. A més, ofereix espais amplis, lluminosos i oberts que es beneficien
d'unes vistes meravelloses a la ciutat.

Només entrar, des del vestíbul, un ja es fa una idea global de l'estructura de
l'habitatge. El gran saló-menjador amb cuina integrada s'ubica al cor del pis, una
estada el disseny s'ha estudiat al màxim per potenciar la seva amplitud i lluminositat.
La cuina disposa d'una illa central i es lliura equipada amb electrodomèstics d'alta
gamma.

Els dos dormitoris dobles, molt lluminosos, se situen a ambdós extrems de
l'habitatge. L'elegant dormitori principal disposa, a més, d'un bany privat d'estil
japonès i d'un ampli vestidor amb llum natural. Completen l'habitatge un bany
complet i una zona d'aigües.

Entre els acabats exclusius, trobem aire condicionat, calefacció, finestres de
trencament de pont tèrmic i persianes elèctriques per garantir el seu màxim confort
en tot moment. A més, l'habitatge gaudeix de de les millors marques en sanitaris,
aixetes, manetes o fusteria interior.

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

lucasfox.cat/go/val19668

Ascensor, Llum natural, Parquet,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat, Vistes
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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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