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Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 115m² terrassa en venda a
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DESCRIPCIÓ

Pis de luxe a estrenar de 161 m², amb una àmplia terrassa
de 115 m², en venda en un exclusiu edifici situat en un
dels millors enclavaments de la Ciutat de les Ciències.
Es tracta d'una exclusiva habitatge a estrenar, amb qualitats de luxe i materials de
primera gamma, situada en una planta sisena d'un edifici situat al passeig de
l'Albereda, a la Ciutat de les Ciències.
Ofereix unes vistes clares des de totes les estades i disposa d'una agradable i àmplia
terrassa de 115 metres, amb gespa artificial i una agradable piscina climatitzada amb
jacuzzi per gaudir de l'assolellat i càlid clima de València.
Accedim a l'habitatge per un còmode distribuïdor. A mà dreta, trobem un gran salómenjador, amb amplis finestrals i sortida a la terrassa, on hi trobem la piscina
climatitzada i la zona de solàrium amb gespa artificial. A la part dreta de la sala, es
troba una moderna cuina de disseny renovada, totalment equipada i lacada en blanc.
A mà esquerra el distribuïdor, s'ofereix un lavabo de cortesia. La zona de nit disposa
d'un dormitori principal, amb un gran vestidor i bany privat amb dutxa. Trobem, a
més, dos dormitoris més, un d'ells molt ampli i amb una gran zona d'armariada, i un
altre bany complet amb dutxa.
L'habitatge és molt alegre i assolellada i té unes agradables vistes a la Ciutat de la
Ciències ia diverses zones enjardinades i arbrades.
Disposa de climatització per conductes, instal·lació de domòtica, fusteria interior
lacada en blanc i fusteria exterior de doble vidre i persianes elèctriques. Els sòls són
de fusta natural de gran qualitat.
L'edifici disposa de servei de consergeria i seguretat les 24 hores, així com d'una
piscina al terrat, un solàrium i zones comunes.
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Vistes al mar , Piscina, Terrassa, Jacuzzi,
Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Safareig, 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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