
VENUT/UDA

REF. VAL23451

620.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a La Seu, València
Espanya »  València »  València ciutat »  La Seu »  46003

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

196m²
Edificats

+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

Pis molt ampli, en excel·lent estat, amb magnífiques
vistes als Jardins de l&#39;riu Túria, garatge en el mateix
edifici, bones qualitats i molt bona distribució.

Aquesta finca contemporània destaca per la seva practicitat i senzillesa en un lloc
excepcional. Sens dubte, viure enfront de el gran pulmó verd de València, sense per
això renunciar a viure al centre de la ciutat és tot un luxe i millorarà la seva qualitat
de vida. A més ofereix una agradable zona comuna i la grandíssima avantatge que
suposa comptar amb una àmplia plaça d'aparcament i traster al mateix edifici.
Aquests dos últims elements no estan inclosos en el preu de casa.

Amb aquesta carta de presentació, vam entrar en un habitatge acollidora i acurada
amb detall.

Sens dubte la nostra atenció s'aturarà sense remei a les fabuloses vistes clares que
ofereix l'habitatge, gràcies als amplis i nombrosos finestrals de terra a sostre, però
que compten amb un excel·lent aïllament. A més el pis és exterior i s'aprecia en gran
part del nostre recorregut.

El rebedor d'entrada deixa a la nostra esquerra l'amplíssim saló-menjador, on
gaudirem de la xemeneia i dels seus materials nobles per, al costat de les
panoràmiques, crear un ambient únic i acollidor. En la banda oposada, es disposa
una moderna cuina amb tots els elements perfectament integrats, molt espai i una
pràctica galeria amb balcó. No li faltarà a aquest conjunt una bonica llum de sud.
Continuem amb un bany que donarà servei a la zona de dia.

La zona de nit aprofita molt bé l'espai donada la seva configuració amb un petit
distribuïdor i estades a banda i banda. La componen tres dormitoris amb fantàstics
armaris encastats i un bany complet. I finalment el dormitori principal amb vestidor i
bany privat.

Comptem en tot l'habitatge amb conductes, radiadors, fusteria en blanc, excel·lent
aïllament acústic i banys i cuina recentment renovats. Les zones més destacables
ofereixen excel·lents terres de parquet de fusta.

lucasfox.cat/go/val23451

Garatge privat, Ascensor, Llum natural,
Parquet, Aparcament, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Parc infantil,
Renovat, Safareig, Traster, Vestidor, 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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