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990.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a El Pla del Remei, València
Espanya »  València »  València ciutat »  El Pla del Remei »  46004
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DESCRIPCIÓ

Lluminós habitatge amb gran saló de 65 m² i 4 dormitoris
dobles a Cirilo Amorós.

Presentem aquest habitatge en una planta alta i lluminosa d´un edifici d´estil
contemporani situat a Cirilo Amorós. L'habitatge gaudeix de molt de sol i ventilació
creuada i compta amb dos accessos: el principal i el de servei.

Des del vestíbul de l´accés principal passem a un gran saló-menjador de més de 60
m² amb un ampli balcó que dóna a Cirilo Amorós. Cap a l'altra adreça es desenvolupa
la resta de la vivenda. A la posició més immediata al saló s'ubica la cuina, de grans
dimensions, molt lluminosa i amb safareig. També al costat del saló hi ha una sala o
estudi independent, que podria formar part de la zona de dia o bé destinar-se a
dormitori. Si seguim, trobem tres dormitoris amb grans armaris i banys integrats.
Destaca el dormitori principal de 35 m², el qual té una orientació extraordinàriament
assolellada. Tots els dormitoris són dobles i de dimensions generoses, a més de
lluminosos. L'habitatge compta amb un segon balcó de grans dimensions orientat a
sud i amb accés des d'un dels dormitoris.

Les qualitats i els acabats de l'habitatge són excel·lents, amb paviments i enrajolats
de gres, fusteria interior de pi de Suècia i fusteria exterior d'alumini lacat en blanc.

En perfecte estat per entrar a viure, es tracta d'un habitatge ideal per a una família
que busca amplis espais, lluminositat, una distribució pràctica i bons acabats.

lucasfox.cat/go/val28466

Ascensor, Llum natural,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Aire condicionat,
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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	Lluminós habitatge amb gran saló de 65 m² i 4 dormitoris dobles a Cirilo Amorós.

