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315.000 € Pis - En venda
pis de 5 dormitoris en venda a Ruzafa, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Ruzafa »  46005

5
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132m²
Plànol
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DESCRIPCIÓ

Magnífica habitatge de 132 m² a reformar, situada en una
de les zones més valorades de l&#39;Eixample, propera
als Jardins del Túria ia uns minuts caminant del centre de
la ciutat.

Magnífic pis a reformar situat a la cinquena planta d'un edifici dels anys 50, situat en
una de les zones més valorades de l'Eixample, propera als Jardins del Túria ia uns
minuts caminant del centre de la ciutat. L'edifici compta amb detalls ornamentals
que el doten de personalitat, així com les decoracions dels sostres, amb elegants
motllures originals perfectament conservades.

L'habitatge ofereix finestrals amb increïbles vistes clares, el que permet l'entrada
d'abundant llum natural. Totes les estades tenen llum natural i gaudeixen de
ventilació natural, permetent una gran versatilitat pel que fa a possibilitats de
reforma.

El pis disposa d'un rebedor que condueix a 2 dormitoris que donen a la façana
principal, ia un altre que dóna a un pati de llums. A continuació es troba un passadís
que comunica amb 2 dormitoris més, que també reben llum a través del pati de
llums, un lavabo i una cambra de bany. Al fons del passadís se situen la cuina i el
menjador, tots dos espais reben llum natural a través d'una galeria oberta que s'obre
al pati d'illa en què se situa l'edifici.

En definitiva, un habitatge amb moltes possibilitats en un emplaçament, ben
comunicada i molt propera al centre de la ciutat i als Jardins del Túria.

lucasfox.cat/go/val8642

Ascensor, Sostres alts, Propietat d'època,
Vistes, Balcó,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A renovar,
A prop dels col·legis internacionals ,
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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