REF. VAL10374

1.000.000 € Àtic - En venda

Àtic de 4 dormitoris amb 40m² terrassa en venda a El Pla del Remei, València
Espanya » València » València ciutat » El Pla del Remei » 46004

4

1

166m²

40m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Exclusiu àtic amb sostres de volta i una magnífica i àmplia
terrassa en venda a ple centre de la ciutat, en un edifici
modernista preciós.
Aquest magnífic àtic a reformar se situa en una de les millors carrers de Pla del
Remei. Està en un dels edificis modernistes més bells i millor conservats de la zona,
datant dels anys vint.
L'habitatge requereix d'una reforma integral i ofereix el potencial per convertir-se en
un dels àtics més exclusius de la ciutat, ja que gaudeix d'una àmplia terrassa i
d'atractives característiques d'època, com els sostres de volta de la principal zona de
l'habitatge. A més, gaudeix de boniques vistes a una important carrer.
A l'entrar, a mà esquerra trobem l'ampli saló-menjador amb sostres molt alts i de
volta i amb un gran finestral al carrer, a més d'un claraboia al sostre. Des d'aquesta
estada es pot sortir a l'àmplia terrassa d'uns 40 m². A continuació trobem la cuina, el
bany i quatre espaioses estances / dormitoris, totes molt lluminoses causa de
l'altura de l'habitatge i per donar al gran pati d'illa orientat al sud.
Aquest habitatge seria ideal per a tot aquell que vulgui viure en un àtic exclusiu i únic
al centre de Pla del Remei, al cor de la ciutat.
Cal notar: les primeres imatges mostren una possible proposta de reforma.
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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.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya

