
REF. VAL29091

780.000 € 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

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

200m²
Plànol  

3m²
Terrassa

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Excel·lent habitatge reformada amb aire mediterrani,
lluminosa i exterior, amb 4 dormitoris, ampli balcó i
orientació assolellada. Situada a Pla de l&#39;Remei.

En ple centre del Pla de l'Remei, trobem aquesta excel·lent habitatge de quatre
dormitoris en un carrer residencial, tranquil·la i arbrada a un pas de l'Mercat de
Colom. Situat en una planta alta d'un agradable edifici, el pis ofereix molta façana,
així com un ampli balcó a manera de terrassa amb vista sobre els edificis
modernistes i als arbres circumdants.

Aquest immoble d'aire mediterrani és exterior i lluminós. Tots els seus espais
ofereixen un ambient contemporani i molt confortable. Així mateix, presenta una
distribució extraordinària gràcies a la seva proporció quadrada i amplitud espacial.

S'accedeix a el pis per un ampli vestíbul central que organitza totes les àrees. A
l'avançar cap al front ens trobem amb una gran zona de dia, composta per dos salons,
un menjador i una terrasseta amb orientació sud-est. Connectada a aquestes estades
es situa una generosa cuina amb gran capacitat d'emmagatzematge i safareig
independent cap a un lluminós pati. Un lavabo de cortesia completa la zona de dia.

A l'altre costat de l'vestíbul se situa la zona de nit, molt folgada, amb quatre
dormitoris i dos banys complets. Dos dels dormitoris donen al carrer i tenen grans
finestrals que regalen vistes cap al modernisme valencià més elegant de Pla de
l'Remei. Es tracta d'dormitoris amplis, dobles i amb molt d'espai d'emmagatzematge.
El dormitori principal compta a més amb bany integrat. Cap a l'altre costat es
distribueixen altres dos dormitoris i un segon bany complet.

L'habitatge ha estat recentment reformada amb materials de qualitat, creant un
ambient natural i contemporani. Presenta paviments amb una textura de fusta color
natural i fusteries amb lacat blanc mat.

El seu disseny, lluminositat i les seves vistes fan d'aquest habitatge un excel·lent llar
d'aire mediterrani en ple centre de la ciutat.

Cal destacar que també disposa d'un traster al nivell superior de l'edifici.

És una oportunitat perfecta per a famílies que busquen estades àmplies i lluminoses i
una atmosfera natural en una de les ubicacions més exclusives de la ciutat, a un pas
de l'Mercat de Colom.

lucasfox.cat/go/val29091

Terrassa, Ascensor, Sostres alts,
Llum natural, Traster, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Balcó, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Contacti amb Lucas Fox per obtenir més informació, el plànol de l'habitatge o
concertar una visita.

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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