
PREU REBAIXAT

REF. VAL10639

875.000 € Àtic - En venda - Preu rebaixat
Àtic en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 55m² terrassa en venda a
Ciudad de las Ciencias
Espanya »  València »  València ciutat »  Ciudad de las Ciencias »  46023

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

180m²
Plànol  

55m²
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

Àtic de disseny exclusiu completament reformat amb
acabats de luxe, molt lluminós i amb magnífiques vistes
panoràmiques de 360º. Possibilitat d&#39;adquirir plaça
de garatge i traster.

Àtic dúplex amb entrada a l'última planta (i una altra entrada possible des de la
planta inferior) la distribució aconsegueix una gran optimització de l'espai. La planta
superior ofereix un ampli despatx amb sostre de vidre al costat del rebedor, creant
un ambient únic tant de dia com de nit. Un cuina amb zona d'esmorzar, bany de
cortesia, i un elegant saló amb una àmplia zona de menjador, tots dos amb grans
finestrals. Disposa d'accessos a les 2 terrasses (nord i sud) des de cuina, menjador i
saló. La cuina està completament equipada amb electrodomèstics d'alta gamma,
fogons i taula d'esmorzar de Corian.

La terrassa sud disposa d'una zona de relax i una pèrgola davant del Oceanogràfic
amb terra i parets de fusta de Ipe. Aquest espai està totalment cobert per un sostre
amb sistema d'obertura automàtic i estors motoritzats, de manera que de terrassa
oberta es converteix en un espai completament tancat. Disposa de dutxa.

A la planta inferior hi ha 2 dormitoris, cada un amb el seu propi bany i armaris
encastats. El dormitori principal és especialment espaiós (abans de la reforma eren 2
habitacions), amb bany privat amb banyera d'hidromassatge. L'altre bany disposa
d'una cabina Jacuzzi amb bany de vapor, entre altres funcions, i zona
d'emmagatzematge.

Un habitatge única en un enclavament immillorable al centre de la ciutat, amb la
comoditat de tenir tots els serveis al seu abast, servei de consergeria a l'edifici i
aparcament privat amb accés directe per ascensor. Els accessos a l'aparcament i
vestíbul estan controlats amb video-vigilància, de manera que els veïns podran
gaudir de total tranquil·litat.

L'edifici ofereix plaça d'aparcament i traster no inclosos en el preu.

lucasfox.cat/go/val10639

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar ,
Terrassa, Servei de consergeria , Ascensor,
Llum natural, Terres de marbre,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior, Renovat,
Seguretat, Traster, Vistes
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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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