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DESCRIPCIÓ

Ampli pis senyorial amb elements originals perfectament
conservats en venda a bona ubicació a l&#39;Eixample de
València.
Presentem una excel·lent habitatge a l'Eixample valencià. Se situa en un edifici
senyorial de 1937 que gaudeix d'una elegant façana orientada a sud-oest. L'habitatge
ocupa la planta principal d'l'edifici que destaca per la seva immensa escala i els seus
elements originals.
A l'accedir a l'habitatge, ens dóna la benvinguda un gran vestíbul que ens condueix a
tres generosos salons il·luminats gràcies a l'abundant llum que entra per un preciós
mirador i dos finestrals verticals amb balcó que donen a la façana principal.
Des del vestíbul, també podem dirigir-nos cap a la zona de servei i de nit per un gran
pati central a manera de terrassa. Aquest costat de l'habitatge dóna a la façana a pati
de poma i destaca pels nombrosos finestrals de grans dimensions que permeten
l'entrada d'abundant llum natural.
Actualment, l'habitatge es distribueix en nombroses estades perfectament
proporcionades. Totes elles mantenen els paviments, les motllures i la fusteria
originals en excel·lent estat de conservació.
Podem destacar d'aquest habitatge el seu valor arquitectònic i la mida de tots els
seus espais. A més, gràcies a la seva gran mida, l'habitatge té moltes possibilitats de
distribució, i una reforma actual, però que conservi els elements d'època convertirà
aquesta propietat en un extraordinari llar.
Aquest habitatge és ideal per a famílies que busquin un habitatge confortable i
espaiosa a l'elegant Eixample valencià.
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Ascensor, Llum natural,
Paviments hidràulics, Sostres alts,
Edifici modernista,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A renovar,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Balcó, Calefacció, Exterior
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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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