
VENUT/UDA

REF. VAL11516

1.250.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 7 dormitoris en venda a Sant Francesc, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Sant Francesc »  46002

7
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

575m²
Plànol

+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

Habitatge molt espaiosa en una planta alta d&#39;una
finca històrica a Sant Francesc, amb atractius detalls
d&#39;època. Ideal com a habitatge o oficina.

Aquest espaiós pis de 511 m² útils se situa en ple centre de València, a prop de la
plaça de l'Ajuntament. A l'estar en un edifici històric dels anys vint, el pis conserva
nombrosos detalls decoratius d'època, com les columnes, els mosaics, els vitralls i les
talles, que fan que aquesta propietat sigui única. També gaudeix de boniques vistes
clares a la ciutat gràcies a la seva ubicació en una planta alta.

Actualment s'utilitza com a oficines i consta de diversos despatxos i lavabos. Té un
gran potencial per unir els despatxos o crear més estades, i amb una reforma integral
es podria convertir en un habitatge familiar exclusiva i espectacular. Amb tals
dimensions, ofereix una infinitat de possibilitats de redistribució per adaptar-se a les
seves necessitats i preferències. Es disposa d'una proposta de reforma per a un
habitatge de 7 dormitoris.

Una altra opció (veure plànols) seria convertir tota la planta en quatre habitatges
totalment independents i de molt bones dimensions, perfectes per gaudir de tots els
atractius que ofereix aquesta magnífica habitatge.

Aquesta propietat seria ideal tant per a famílies com per a empreses o inversors, ja
que els lloguers d'aquesta zona ofereixen una rendibilitat molt satisfactòria.

lucasfox.cat/go/val11516

Servei de consergeria , Ascensor,
Terres de marbre, Sostres alts,
Paviments hidràulics, Parquet,
Llum natural, Vistes, Muntacàrregues,
Interior, Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Armaris encastats,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A renovar, A prop del transport públic
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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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