
VENUT/UDA

REF. VAL23489

980.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic de 5 dormitoris amb 15m² terrassa en venda a Sant Francesc, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Sant Francesc »  46002

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

302m²
Plànol  

15m²
Terrassa

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Àtic amb terrassa al costat de la plaça de
l&#39;Ajuntament. Vistes estupendes, amplitud i
exclusivitat són algunes de les particularitats més
representatives d&#39;aquesta magnífica habitatge.

Elegant edifici perfectament rehabilitat i amb servei de consergeria que a més, pel
seu pas limitat, li proporciona molta seguretat.

Ens trobem davant l'habitatge més exclusiva de l'edificació, ja que ocupa tota la
planta. El vestíbul d'accés ens deixa davant dues portes d'entrada: la principal i la de
servei.

Quan entrem per la zona noble de l'habitatge arribem a un elegant vestíbul que ens
avança els materials de qualitat que ens acompanyaran durant tot el recorregut. A la
nostra dreta tenim un saló molt agradable a l'hivern per la seva orientació i des del
qual podem sortir a la terrassa per gaudir de les espectaculars panoràmiques que
ens ofereix aquesta part de la ciutat. Naturalment, el bon clima valencià ens
permetrà estar a l'aire lliure en aquest àtic gran part de l'any. La resta de l'estada ha
nombrosos finestrals que la doten de llum i excel·lents vistes gràcies a la seva
alçada.

Tornant a l'vestíbul interior i en sentit contrari, vam començar per un amplíssim
despatx exterior que ens permet seguir gaudint de la llum i la perspectiva buidada.
Continuem amb un dormitori amb bany incorporat. El dormitori principal exterior té
grans dimensions i un bany privat amb dutxa i banyera. A continuació vénen dos
espaiosos dormitoris amb excel·lents vistes i un bany complet. Tots els dormitoris
tenen innombrables armaris i estan condicionats amb aparells independents de aa

En aquest punt de l'habitatge arribem a un immens i acollidor saló molt agradable a
l'estiu donada la seva orientació. Destaca perquè des d'ell podem contemplar
l'horitzó fins al port. Un lavabo dóna servei a aquesta part de l'habitatge.

Finalment, vam acabar a la grandíssima cuina, amb una sala per menjar i un útil quart
de rentat.

La exterioritat en el seu conjunt resulta excel·lent, ja que comptem amb molts metres
en una única planta que està orientada cap als quatre punts cardinals.

lucasfox.cat/go/val23489

Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Servei de consergeria , Ascensor, Parquet,
Llum natural, Edifici modernista, Vistes,
Safareig, Interior, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats,
Aire condicionat, A renovar,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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