
VENUT/UDA

REF. VAL15241

820.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a La Xerea, València
Espanya »  València »  València ciutat »  La Xerea »  46003

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

226m²
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 amb elements d&#39;època, en venda en un
edifici modernista en ple centre històric de València.

Aquest elegant habitatge al centre de València manté els elements arquitectònics de
les cases senyorials del segle XX. La conservació acurada dels sostres alts, els detalls
a l'escaiola o la fusteria interior aporten a aquest meravellós immoble una gran
bellesa. Se situa en un edifici modernista que compta amb servei de consergeria,
ascensor i accés habilitat per a usuaris de cadira de rodes.

Després d'entrar per un grandiós zaguán, ens dóna la benvinguda un distribuïdor
elegant. Aquest dona pas a un ampli saló-menjador lluminós i assolellat gràcies a
l'orientació sud de l'habitatge. Aquesta estada gaudeix d´unes vistes magnífiques del
parc Alfonso el Magnànim. Tot seguit, passem a un ampli dormitori amb bany privat i
vestidor. El rebedor de l'entrada també porta a un despatx ia un passadís que
comunica amb una cuina equipada, un bany comú i tres dormitoris dobles, dos dels
quals tenen vistes a alguns dels magnífics monuments de la ciutat, com el Centre
Cultural Bancaixa

El pis està equipat amb calefacció per garantir el vostre confort en qualsevol època
de l'any. També hi ha l'oportunitat d'adquirir una plaça de garatge en un carrer
proper (preu no inclòs).

No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquest pis en una de les
zones més exclusives de València.

lucasfox.cat/go/val15241

Servei de consergeria , Ascensor,
Sostres alts, Característiques d'època,
Edifici modernista, Vistes, Traster, Safareig,
Renovat, Muntacàrregues, Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció,
Accés habilitat per a cadires de rodes
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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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