REF. PLAZA-AMERICA

Preu des de €1,139,400 Obra nova

Plaza America Pisos, El Pla del Remei, València
Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a El Pla del Remei, València amb preus des de €1,139,400, 6 Pisos disponibles
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a El Pla del
Remei, València amb preus des de €1,139,400
Aquesta fabulosa promoció d'obra nova es troba estratègicament situada al cor de
València, entre l'Albereda i el Pla del Remei, en una de les zones més cobejades de
València, al costat de les grans vies de la ciutat, la zona comercial i els jardins del riu
Túria.
La promoció posa a la seva disposició pisos de 3 i 5 dormitoris amb interiors decorats
pel reconegut interiorista Vicente Navarro i fantàstiques vistes a la ciutat, el Pont de
les Flors i la Ciutat de les Arts i les Ciències. Tant els habitatges com les zones
comunes de la promoció compten amb acabats i materials de la més alta qualitat,
dignes d'un gran hotel.
Aquests pisos a estrenar comprenen entre 135 i 275 m² construïts, excepte l'àtic, que
disposa de 297 m² d'habitatge i 100 m² de terrassa privativa amb piscina i barbacoa.
Gràcies a la cura del detall constructiu d'aquest modern edifici, els habitatges
ofereixen espais amplis sense columnes i amb sostres alts. Tots els habitatges
gaudeixen de qualitats de primera, com calefacció per terra radiant, aire condicionat
per zones, marbre de Carrara, terres de parquet de fusta de roure finlandesa, cuina
SieMatic i sistema de domòtica. A més, són molt tranquil·les a causa del gruix de les
parets, la insonorització i el vidre quàdruple.
La promoció també compta amb un sistema d'alarma independent, així com
seguretat les 24 hores, càmeres de vigilància i botons de pànic a les zones
comunitàries. A més, hi ha places de garatge disponibles al soterrani.
aspectes destacats
Obra nova finalitzada, habitatges a estrenar
Ubicació immillorable al costat de les grans vies de la ciutat, la zona comercial i els
jardins del riu Túria
Materials i projecte d'interiorisme de primera qualitat
Servei de seguretat les 24 hores
Pisos espaiosos de 3-5 dormitoris i 135-275 m²
Vistes fantàstiques a la ciutat
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UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus

Estat

Planta

Distribució

Dimensions

Pis

Preu a consultar

Planta 1

3 Dormitoris 2 Cambres de bany

136m², Terrassa 25m²

Pis

€1,139,400

Planta 1

3 Dormitoris 2 Cambres de bany

143m²

Pis

Preu a consultar

Planta 2

3 Dormitoris 4 Cambres de bany

209m²

Pis

Reservado

Planta 2

3 Dormitoris 2 Cambres de bany

225m²

Pis

Preu a consultar

Planta 2

4 Dormitoris 6 Cambres de bany

276m², Terrassa 102m²

Àtic

Preu a consultar

Planta 7

4 Dormitoris 5 Cambres de bany

297m², Terrassa 102m²
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Rendiment
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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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