
VENUT/UDA

REF. LFV1388

1.249.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 40m² terrassa en venda a Sant
Francesc
Espanya »  València »  València ciutat »  Sant Francesc »  46002

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

325m²
Plànol  

40m²
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

Luxós pis amb 5 dormitoris, 2 espaiosos balcons i
excel·lents qualitats, en una ubicació fantàstica al centre
de València.

Un ampli i elegant hall ens dóna la benvinguda a aquesta imponent habitatge.

El saló, en tons clars i tres espais diferenciats, crea una atmosfera acollidora en la
qual gaudir en família. En aquesta estada trobem també un ampli balcó que
proporciona una agradable sortida exterior.

Des del hall podem accedir en sentit oposat a la moderna cuina, amb
electrodomèstics i acabats de luxe. Així mateix, comptem amb un quart tècnic i
sortida a una pràctica terrassa interior.

A la part que condueix a la zona de nit tenim un bonic lavabo. El primer dormitori que
ens trobem inclou un bany privat i serveix com un còmode quart de convidats.
Seguidament tenim el dormitori principal, amb una zona de vestidor i un
impressionant bany integrat. Completen el conjunt un despatx, dos dormitoris dobles
i un bany.

La cirereta la posa un agradable balcó a un carrer de vianants, en el qual gaudir d'el
bon clima valencià.

En tot l'habitatge destaquen els acabats d'alta qualitat, que es conjuguen
perfectament per crear un ambient còmode i senyorial. És aquí on es nota clarament
el treball de la reconeguda interiorista que va escometre el projecte.

lucasfox.cat/go/lfv1388

Terrassa, Servei de consergeria , Ascensor,
Parquet, Terres de marbre, Alarma,
Calefacció, Seguretat
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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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	Luxós pis amb 5 dormitoris, 2 espaiosos balcons i excel·lents qualitats, en una ubicació fantàstica al centre de València.

