REF. EDIFICIO-LAURIA

Preu des de €1,000,000 Obra nova

Edificio Lauria Pisos, Sant Francesc, València
Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Sant Francesc, València, 3 Pisos disponibles

3

2&3

110m²

Unitats disponibles

Dormitoris

Dimensions des de

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya

REF. EDIFICIO-LAURIA

Preu des de €1,000,000 Obra nova

Edificio Lauria Pisos, Sant Francesc, València
Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Sant Francesc, València, 3 Pisos disponibles

3

2&3

110m²

Unitats disponibles

Dormitoris

Dimensions des de

DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Sant
Francesc, València
Lucas Fox València presenta una de les últimes oportunitats per poder viure en un
edifici nou a estrenar i gaudint de les vistes del mateix edifici de l'Ajuntament de
València, al cor de la ciutat.
L'edifici posseeix els avantatges d'un nova construcció, així com un ampli i còmode
garatge en el mateix edifici, amb accés directe als habitatges, vestíbul d'alta
representació, sostres molt elevats com en les finques antigues, càmeres de
videovigilància als passadissos del edifici connectades amb consergeria, façanes
protegides recuperades, sistema d'aire condicionat, calefacció per terra radiant, cuina
Bulthaup, etc.
Una infinitat de comoditats per a un alt nivell de vida.

lucasfox.cat/go/edificio-lauria
Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Terres de marbre, Aparcament, Balcó,
Calefacció, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat,
Seguretat, Vistes

UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus

Estat

Planta

Distribució

Dimensions

Pis

€1,000,000

Planta 4

2 Dormitoris 2 Cambres de bany

110m²

Rendiment

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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