
VENUT/UDA

REF. VAL27693

630.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Gran Vía, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Gran Vía »  46005

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

160m²
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

Meravellosa habitatge reformat de 2 dormitoris amb
estades lluminoses i vista sobre els jardins de
l&#39;Túria, en una zona ideal per a famílies.

Aquesta magnífica habitatge es troba en un dels edificis més valorats de l'avinguda
Jacinto Benavente. Es tracta d'un pis lluminós i amb unes vistes privilegiades, molt a
prop de centre de la ciutat. Els miradors panoràmics són un dels majors atractius de
pis, que compta amb dos dormitoris dobles amb possibilitat de construir un dormitori
addicional. Possibilitat d'adquirir dues places de garatge a l'preu de 60.000 euros
cadascuna no inclosa en el preu de l'habitatge.

S'accedeix a l'habitatge a través d'un rebedor que, cap a la dreta, ens condueix a una
cuina reformada totalment equipada. La cuina disposa d'una zona de bugaderia i
comunica amb un pati de llums. El passadís ens porta fins al lluminós saló-menjador,
reformat i amb accés a un ampli balcó que té vistes panoràmiques als jardins de
l'Túria.

La zona de nit està composta per dos dormitoris dobles (un amb bany privat) i un
bany complet reformat que dóna servei a la resta d'estades. Els dormitoris presenten
armaris encastats de gran capacitat.

L'immoble presumeix de materials d'alta qualitat, terres de marbre i revestiments
combinats de marbre i ceràmica en els banys. Compta també amb aire condicionat
fred-calor per conductes.

Un habitatge ideal per a famílies que vulguin viure en les proximitats de centre, però
en un entorn residencial amb àmplies vistes a un dels espais verds més importants
de la ciutat, els jardins de l'Túria.

lucasfox.cat/go/val27693

Sostres alts, Llum natural, Renovat,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, 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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