
VENUT/UDA

REF. VAL25652

330.000 € Pis - Venut/uda
pis de 4 dormitoris en venda a El Pilar, València
Espanya »  València »  València ciutat »  El Pilar »  46001

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

189m²
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
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DESCRIPCIÓ

Pis exterior i molt lluminós amb grans espais i agradables
balcons en venda en un xamfrà en una de les principals
avingudes de València.

A l'accedir a la finca, ens reben unes agradables zones comuns molt cuidades.

La part exterior de l'habitatge és magnífica, amb dos xamfrans, grans finestrals i dues
alegres balcons que garanteixen una llum excel·lent.

Ja a l'interior d'el pis, un gran rebedor ens dóna la benvinguda i ens dóna accés a la
resta de l'habitatge.

En primer lloc, trobem un primer dormitori individual amb un agradable balcó. A
continuació, la segona estada és un dormitori doble amb armaris. Just al davant,
donarem amb un altre dormitori de molt bones dimensions. S'ofereix un bany
complet d'estil contemporani per donar servei a aquests tres dormitoris. En aquesta
zona interior, també es disposa la pràctica cuina ben equipada.

A el tornar a la cara exterior, ens trobem amb un agradable saló.

Finalment, l'enorme dormitori principal compta amb una zona d'estar, bany complet,
balcó i com disposa de grans dimensions, es podria emprar com a apartament
independent.

L'alçada dels sostres i les boniques motllures li donen un toc acollidor a les diferents
estances.

El bon condicionament de l'immoble es completa amb aire condicionat per splits en
dos dormitoris i calefacció centralitzada a tot l'habitatge.

Es tracta d'un pis ideal, tant per a inversors com per a una família per les seves
diferents opcions.

lucasfox.cat/go/val25652

Ascensor, Llum natural, Parquet,
Sostres alts, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior, Renovat
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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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