
VENUT/UDA

REF. VAL25175

1.100.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 6 dormitoris en venda a El Pla del Real, València
Espanya »  València »  València ciutat »  El Pla del Real »  46010

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

335m²
Plànol

+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

Habitatge de grans dimensions situada en un exclusiu
edifici dels anys 90, amb servei de consergeria i garatge,
situat en un enclavament privilegiat de barri de Pla de
l&#39;Real.

Aquest habitatge es troba en un edifici exclusiu d'barri de Pla de l'Real, revestit de
marbre blanc. És el més petit de la plaça de la Legió Espanyola, de manera que la
comunitat de veïns és reduïda i té molt espai comunitari, quatre ascensors, dues
plantes inferiors de garatges-trasters i un ampli terrat. L'entrada a la porteria,
envoltada per dos petits jardins, és la més exclusiva de València. Amb un servei de
consergeria permanent, i amb seguretat a la zona dels garatges.

Sens dubte, el pis s'ubica en un enclavament privilegiat, envoltat de meravellosos
parcs, jardins i zones verdes, en una zona molt tranquil · la, sense trànsit rodat. És
davant dels jardins de Monforte, a pocs minuts a peu de l'Parc de Vivers, i molt
proper als Jardins de el Riu Túria, una de les zones verdes més grans de la ciutat,
ideal per passejar o fer esport, i gaudir de l'agradable clima mediterrani.

Té una distribució molt funcional, amb els espais de dia i de nit perfectament
diferenciats. Accedim a l'habitatge per un ampli rebedor, que dóna pas a un elegant i
majestuós saló-menjador ampli i lluminós, dividit en diversos ambients, amb uns
grans finestrals de paret a paret, des dels quals podem contemplar unes vistes
meravelloses a zones verdes.

La cuina, d'acord amb la resta de l'habitatge, és molt espaiosa, amb una gran
capacitat d'emmagatzematge i totalment equipada. És una cuina industrial, que
combina mobles blancs i els acabats en alumini, i està perfectament equipada, amb
una distribució molt pràctica i funcional, i una gran zona office amb taula i cadires.
Disposa a més d'una pràctica galeria, i de zona de servei (dormitori, bany i entrada
independent).

La zona de nit, independent de la zona de dia, es distribueix en un gran dormitori
principal amb un ampli vestidor i bany en suite, quatre dormitoris dobles exteriors i
lluminosos i tres banys complets.

lucasfox.cat/go/val25175

Servei de consergeria , Ascensor, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Traster,
Seguretat, Muntacàrregues,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Tot l'habitatge disposa de parquet de fusta natural color roure, fusteria interior
lacada en blanc, calefacció individual a gas per radiadors, així com climatització per
conductes. La fusteria exterior és de doble vidre i disposa d'aïllament tèrmic i acústic
per assegurar el seu màxim confort.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació i concertar una
visita.
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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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	Habitatge de grans dimensions situada en un exclusiu edifici dels anys 90, amb servei de consergeria i garatge, situat en un enclavament privilegiat de barri de Pla de l&#39;Real.

