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DESCRIPCIÓ

Pis de 3 dormitoris, totalment reformat, en venda al barri
de Russafa, València.
En l'emblemàtic barri de Russafa, un dels barris més demandats de València, trobem
aquesta fabulosa habitatge reformada íntegrament en l'any 2019.
El pis ofereix un total de 188 m² segons cadastre, amb tres dormitoris dobles, dos
banys i un lavabo i es presenta totalment sense moblar.
A l'entrar, accedim a l'còmode rebedor. A mà esquerra, trobarem la cuina, el
dormitori principal i la sala-menjador. A mà dreta, se situen els dos dormitoris
dobles, el bany complet i la galeria.
La cuina és molt àmplia i compta amb una magnífica cuina en illa i zona d'esmorzar,
també molt ampli. Està equipada amb tots els electrodomèstics de la famosa marca
Bosch i armaris amb gran capacitat d'emmagatzematge. En aquesta zona, trobem a
més, un lavabo i un rebost independent.
El dormitori principal disposa de bany privat amb dutxa i banyera independents i un
ampli vestidor. A més, ofereix sortida a un balcó exterior, el que fa d'aquesta zona un
ambient idoni per al bon descans i gaudi.
El saló-menjador és ideal, ja que amb els seus alts sostres i detalls originals
rehabilitats, adquireix un toc elegant en el qual s'integren delicadament modernitat i
història en un únic ambient.
La zona dels dormitoris complementaris garanteix independència entre les àrees de
l'habitatge. Aquí hi trobem dos dormitoris dobles i el bany complet amb dutxa, així
com una còmoda i pràctica galeria, que compta amb espai per a rentadora i
assecadora, armari encastat i un petit balcó interior amb traster.
Aquest habitatge presenta una reforma amb materials de grans qualitats amb espais
dissenyats pensant en un confort total. Totes les estances disposen d'aire
condicionat per fred / calor per splits i calefacció central per radiadors.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre aquest pis
situat al barri de Russafa.
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Ascensor, Llum natural, Parquet,
Sostres alts, Aire condicionat, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Muntacàrregues,
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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