
REF. VAL17878

1.400.000 € Àtic - En venda -
Àtic en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 114m² terrassa en venda a El
Mercat
Espanya »  València »  València ciutat »  El Mercat »  46003

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

189m²
Plànol  

114m²
Terrassa
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Espectacular àtic dúplex amb excel · lents acabats,
àmplies estances i una gran terrassa perfectament
condicionada amb increïbles vistes, en venda a El Mercat.

Àtic dúplex de gairebé 200 m² situat en un edifici senyorial amb atractius elements
arquitectònics de caràcter històric, amb un habitatge per planta per garantir total
privacitat. Es troba en un emplaçament al centre històric de València, amb una gran
quantitat de serveis a l'abast, així com una àmplia oferta cultural.

Accedim a un agradable rebedor, on destaquen els materials d'alta qualitat,
l'abundant llum natural i els sostres alts que ens acompanyaran en tot l'habitatge.
Aquesta planta disposa d'un ampli dormitori amb un gran vestidor i bany privat, a
més de grans finestrals que inunden l'estada de llum natural.

A continuació trobem un saló-menjador molt espaiós amb sortida a la terrassa, així
com la cuina de cura disseny, àmplia rebost, cambra de rentat i sortida a la mateixa
terrassa. Aquest fantàstic espai exterior mesura 114 m² i compta amb un pràctic
traster de 10 m², zona enjardinada, barbacoa, una font i unes vistes increïbles de casc
antic de la ciutat, a més d'excel·lents acabats que creen una atmosfera única al centre
de València. Sens dubte, una de les terrasses més belles que es poden trobar en
aquesta zona.

Vam pujar a la planta superior per unes còmodes escales de fusta, on trobem un
ampli espai diàfan que pot utilitzar-se com despatx, sala d'estar i dormitori. També
disposa d'una cambra de bany complet, així com sostres sota teulada, bigues
modernistes i estupendes vistes a la terrassa.

Hi ha l'opció d'adquirir dues places de garatge (una amb traster) en un edifici proper.
Una oportunitat única en aquest àtic dúplex amb una impressionant terrassa al
centre de la ciutat, el lloc perfecte per viure. Poseu-vos en contacte amb nosaltres
per concertar una visita.

lucasfox.cat/go/val17878

Jardí, Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Aparcament, A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Barbacoa, Calefacció, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat, Safareig,
Vestidor, Vistes
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UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

Planta Dormitoris Cambres de bany m², Terrassa m² 3.43%

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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