
REF. VAL28937

1.250.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a El Pla del Remei, València
Espanya »  València »  València ciutat »  El Pla del Remei »  46004

3
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2
Cambres de bany  

162m²
Plànol
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DESCRIPCIÓ

Habitatge de 3 dormitoris amb excel·lents qualitats,
bones dimensions i boniques vistes directes a al riu.
Situada a l&#39;edifici més exclusiu de la ciutat.

Presentem aquesta excel·lent habitatge a l'edifici més exclusiu de la ciutat de
València. Se situa a una bona alçada, de manera que gaudeix d'agradables vistes cap
als jardins de l'Túria. Els seus grans finestrals cap al antic llit li aporten abundant
lluminositat i espais confortables.

S'accedeix a l'immoble a través d'un hall que ja avança el disseny que trobarem en
totes les estances. La zona de dia està formada per un ampli saló amb un generós
mirador. La cuina independent també té bones dimensions i ofereix molt espai
d'emmagatzematge i una pràctica illa, a més d'un safareig.

La zona de nit està formada per tres dormitoris i dos banys. El dormitori principal té
un mirador amb vistes cap als jardins, una gran armariada de sòl a sostre i un bany
complet amb doble si. Els altres dos dormitoris són dobles i també gaudeixen de
grans armaris.

El pis es ven completament equipat, amb electrodomèstics Miele i molts armaris
encastats i completament vestits al seu interior.

Les qualitats dels acabats són excel·lents, amb paviments de marbre a la zona de dia i
tarima de fusta natural a la zona de nit. Destaquen les fusteries, amb portes de sòl a
sostre i armaris lacats en color talp brillantor. El disseny i l'elecció de materials
aporten a l'habitatge un estil homogeni i molt elegant.

També està equipat amb calefacció per terra radiant, aire condicionat per zones i
sistema de domòtica. Així mateix, els habitatges de la finca gaudeixen d'una gran
tranquil·litat gràcies a el gruix de les parets, la insonorització i el vidre quàdruple.

La promoció compta amb un sistema d'alarma independent, seguretat les 24 hores,
càmeres de vigilància i botons de pànic a les zones comunitàries. També hi ha plaça
de garatge disponible al soterrani per un preu de 50.000 euros.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquest increïble pis de tres
dormitoris al costat de riu, al cor de la ciutat.
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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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