
VENUT/UDA

REF. VAL27027

500.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 5 dormitoris en venda a Gran Vía, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Gran Vía »  46005

5
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

196m²
Plànol

+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

Espaiosa habitatge de 5 dormitoris i 2 banys en venda a
un dels millors barris de València.

El pis se situa a la Gran Via, un dels barris més exclusius de València.

La seva distribució es desenvolupa al llarg d'un passadís que porta als cinc
dormitoris (quatre individuals i un doble). Un cop entrem a l'habitatge, a l'esquerra
trobem la primera part de passadís, amb un dormitori i una àmplia cuina reformada
amb grans armaris encastats, espai per a una taula i electrodomèstics. A la fi de
l'passadís tenim el saló-menjador. Es tracta d'una estada recentment reformada,
molt espaiosa i lluminosa, amb sortida a un balcó que dóna al carrer.

A l'altre costat de el pis se situen els altres tres dormitoris i el bany principal, amb
hidromassatge i fil musical. A la fi de passadís, el dormitori de matrimoni, molt ampli
i lluminós, presumeix d'orientació sud-est, així com de bany privat, també molt ampli
i acabat de reformar.

L'habitatge disposa de calefacció per terra radiant, aire fred-calor, armaris de paret,
sostres alts i bons acabats. La reforma és molt recent, la qual cosa converteix aquest
immoble en una llar perfecte per entrar a viure.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita.

lucasfox.cat/go/val27027

Jacuzzi, Ascensor, Sostres alts,
Calefacció per terra radiant , Vestidor,
Traster, Safareig, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
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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