REF. VAL28367

€560,000 Pis - En venda

Pis de 5 dormitoris en venda a El Pla del Remei, València
Espanya » València » València ciutat » El Pla del Remei » 46003
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+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Ampli pis a reformar de sostres alts i grans finestrals a
Ciril Amorós, amb orientació assolellada a sud-est ia un
pas de l&#39;Mercat de Colom.
Aquesta excel·lent habitatge a reformar s'ubica en una de les millors parts de Pla de
l'Remei, a un pas de l'Mercat de Colom i dels jardins del riu Túria.
La façana de l'habitatge està orientada a sol de matins i migdia. També té una gran
entrada de llum a la façana a pati d'illa ia través d'un pati interior de bones
dimensions.
En origen, l'habitatge es distribuïa en saló-menjador, cuina, cinc dormitoris i dos
banys complets. Actualment, el pis està compartimentat en despatxos.
Gràcies a la seva àmplia superfície, l'habitatge alberga moltes possibilitats de
distribució, la qual cosa li permetrà crear una gran zona d'estar, quatre dormitoris
dobles i espaiosos, dos banys complets, un lavabo i un safareig al costat d'una
generosa cuina. A més, els sostres alts de l'habitatge i els seus grans finestrals al
carrer potenciaran la sensació d'amplitud dels espais.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o 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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