
VENUT/UDA

REF. VAL20516

290.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Extramurs, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Extramurs »  46008

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

116m²
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

Destacable reforma pel seu disseny excel·lent i els seus
bons acabats, en una ubicació ideal al costat d&#39;un
dels monuments més emblemàtics de la ciutat i que
podem veure des de l&#39;habitatge.

Preciosa habitatge situat en un edifici amb les zones comunes rehabilitades
recentment.

Un cop vam entrar a l'habitatge ens adonem que s'ha cuidat amb afecte i cura fins al
més mínim detall. Destaquen en gran manera els sòls de mosaic, els sostres alts amb
boniques motllures i la cura especial que s'ha posat en la reforma integral. El silenci
ens va acompanyar en tot el recorregut per l'interior, atès que s'ha posat especial
èmfasi en l'aïllament acústic amb materials ecològics.

Un agradable vestíbul ens permet accedir al dormitori principal, contigu a un vestidor
de grans dimensions. Un altre dormitori de bones proporcions es troba al costat del
primer i compta amb un bonic mirador, des d'on podem gaudir de vistes a unes de les
torres que donaven pas a l'antiga ciutat. La enginyosa decoració del distribuïdor ens
condueix a un tercer dormitori ia un bany complet amb dutxa i banyera, amb
contrastos que creen un espai eclèctic. Finalment vam arribar a l'ampli saló amb
cuina integrada en un espai d'especial bellesa pels diferents materials utilitzats.
L'esplèndida llum valenciana destaca els vistosos colors dels mosaics i la calidesa de
l'estada. Finalment trobem un pràctic lavabo.

També cal destacar la fusteria restaurada, l'acurada il·luminació i els tancaments
metàl·lics. Finalment, al terrat comptem amb un traster.

lucasfox.cat/go/val20516

Ascensor, Llum natural,
Paviments hidràulics, Sostres alts,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Armaris encastats, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior, Renovat,
Traster, Vestidor, 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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