
VENUT/UDA

REF. VAL19872

355.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 9m² terrassa en venda a La
Xerea
Espanya »  València »  València ciutat »  La Xerea »  46003

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

127m²
Plànol  

9m²
Terrassa

+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

Elegant habitatge reformada de 3 dormitoris amb
elements d&#39;època, lluminositat i balcons a La Xerea,
al centre de València.

Aquest magnífic pis gaudeix d'una ubicació privilegiada a La Xerea, al costat de grans
monuments i als Jardins del Túria. L'habitatge es presenta amb una reforma
exquisida, i gaudeix de l'encant d'un immoble antic que s'ha rehabilitat per adaptar-
lo a l'estil de vida actual. Destaca, especialment, per les seves preciosos elements
ornamentals de principis del segle XX com sostres alts amb bigues.

Només entrar, salta a la vista que en la reforma s'ha cuidat fins al més mínim detall,
amb les millors qualitats i una distribució moderna i funcional.

La zona de dia ofereix un elegant saló-menjador de sostres alts i bigues de fusta que
compta amb sortida a bonics balcons que proporcionen abundant llum natural i
creen un espai tranquil i harmoniós. A continuació, trobem una pràctica cuina amb
una porta de vidre molt funcional. Podem obrir-si volem que l'espai flueixi i que la
cuina s'obri al menjador, o tancar-la si volem transformar-la en una estada
completament independent.

La zona de nit alberga dos pràctics dormitoris, una agradable terrassa interior i un
meravellós dormitori principal amb un bany privat imponent, en el qual destaca el
marbre. Completa aquesta part de l'habitatge un lavabo de cortesia.

Entre els excel·lents acabats de l'habitatge, trobem terres de parquet d'alta qualitat,
fusteria lacada en blanc, calefacció per radiadors i aire condicionat per conductes.

Tots aquests elements, sumats a la seva ubicació, fan d'aquesta un habitatge
immillorable per a qui desitgi viure còmoda i tranquil·lament al centre de la ciutat.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquest elegant pis reformat a
València.

lucasfox.cat/go/val19872

Terrassa, Ascensor, Terres de marbre,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Renovat, Interior, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat,
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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