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€780,000 Pis - En venda

Pis de 5 dormitoris en venda a El Pla del Remei, València
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DESCRIPCIÓ

Pis de 212 m² a renovar, però amb grans possibilitats, en
venda en un edifici en xamfrà dels anys 80, en una de les
millors carrers de barri de Pla de l&#39;Remei.
Aquesta elegant i senyorial habitatge s'ubica en un modern edifici construït cap a
l'any 1980, amb servei de consergeria i aparcament, situat en una de les millors
carrers de barri de Pla de l'Remei.
L'habitatge té una planta de 212 metres quadrats, en xamfrà, pel que resulta molt
lluminosa i assolellada, sobretot en les estades orientades a façana.
Accedim per un ampli rebedor ia mà dreta, trobem el gran saló-menjador, dividit en
diversos ambients i amb grans finestrals a façana, amb alegres vistes clares. A
continuació, trobem un dormitori doble i el dormitori principal, amb una gran zona
d'armariada i un bany complet privat.
A mà esquerra el rebedor, s'ubica l'àmplia cuina amb porta es servei i amb una gran
zona office que pot habilitar com a menjador.
A la part posterior de l'habitatge, se situen els tres dormitoris restants amb armaris
encastats, que donen a pati de pomes, així com un bany complet.
Tot l'habitatge disposa de climatització per conductes.
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Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , 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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