REF. VAL21028

€890,000 Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 21m² terrassa en venda a Gran
Vía
Espanya » València » València ciutat » Gran Vía » 46005
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DESCRIPCIÓ

Exclusiva habitatge de 289 m², amb una àmplia terrassa
en una planta alta en un edifici en xamfrà de 1958 i
meravelloses vistes a zones enjardinades.
Es tracta d'una àmplia habitatge de 289 m², totalment reformada, amb una àmplia
terrassa i una distribució molt funcional, situada en un eclave privilegiat de
l'emblemàtic barri de Gran Via. Té unes meravelloses vistes clares als Jardins del
Túria, i gaudeix d'una orientació immillorable al sud-est, de manera que reasulta
tremendament lluminosa i assolellada. Es troba en un edifici senyorial construït el
1958, amb servei de consergeria. Molt propera al centre ciutat, a l'Mercat de Colom ia
la Gran Via, i prop de nombrosos col·legis i guarderies.
L'habitatge ha estat reformada recentment, amb materials de primera qualitat, un
disseny modern i atemporal i una distribució molt funcional. Accedim per un petit
distribuïdor, que condueix a un amplíssim saló-menjador de més de 50 m², dividit en
diversos ambients i grans finestrals a façana, que ofereixen meravelloses vistes
clares als Jardins del Túria. A mà dreta, trobem un espaiós despatx, amb sortida a una
àmplia terrassa de vidre amb vistes immillorables.
En aquesta zona, es presenta també una bany de cortesia complet amb plat de dutxa
i un petit traster. Al fons, l'habitatge ofereix l'àmplia cuina, totalment lacada en blanc
i semiincorporada al saló menjador, amb gran capacitat d'emmagatzematge,
materials de primera gamma i electrodomèstics integrats. Disposa d'una pràctic quart
tècnic i zona de rentat amb galeria, totalment independent.
La zona de nit, totalment independent, i separada de la resta de l'habitatge per una
porta corredissa, es compon del dormitori principal amb vestidor, i d'un gran bany
complet amb plat de dutxa.
A més,, l'habitatge es beneficia de tres dormitoris dobles, i dos grans banys complets,
un amb banyera i un altre amb plat de dutxa.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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Ascensor, Llum natural,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat, Vestidor
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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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