
REF. VAL29108

1.490.000 € Àtic - En venda
Àtic d'obra nova de 3 dormitoris amb 105m² terrassa en venda a Palacio de
Congresos
Espanya »  València »  València ciutat »  Palacio de Congresos »  46023

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

320m²
Plànol  

105m²
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

Exclusiu àtic amb vistes panoràmiques a tota la ciutat en
venda en una planta alta d&#39;Ikon, la nova icona
residencial de la ciutat, al costat de el Palau de
Congressos, a València.

Presentem un dels àtics més exclusius de el projecte Ikon, la nova icona residencial
de la ciutat de València al costat de el Palau de Congressos. L'àtic de més de 320 m²
construïts s'ubica a la planta 13 de la torre B, des d'on podrà gaudir de les millors
vistes panoràmiques de la ciutat.

Aquest àtic tan especial de la promoció compta amb vistes panoràmiques de la
capital i amb una orientació a sud-oest. Es beneficia d'uns espais perfectament
distribuïts i de diverses terrasses en diferents orientacions, a més d'un immens
solàrium a la planta superior.

L'àtic es distribueix en dues plantes. Les zones habitables de l'habitatge se situen a
la planta d'accés, mentre que el seu ampli solàrium amb opció a jacuzzi ocupa la
planta superior.

La zona de dia es compon d'un ampli saló-menjador amb diversos finestrals i amb
accés a una àmplia terrassa frontal. Al costat d'aquest espai, se situa un bany de
cortesia i la cuina amb illa, zona office i sortida a la terrassa.

En tots dos extrems es troba la zona de nit, formada per tres dormitoris, dos dobles i
un individual, tots amb grans armariadas. El dormitori principal gaudeix del seu bany
privat i terrassa. El segon dormitori doble també gaudeix de la seva pròpia terrassa
privada. Els tres dormitoris són molt exteriors i dos d'ells disposen de sortida a
diverses terrasses i compten amb grans finestrals en cantonada que ofereixen unes
magnífiques vistes exteriors.

De l'àtic destaca l'extensió de l'interior a les terrasses a través dels grans finestrals,
introduint el context i l'horitzó de la ciutat en el propi espai privat, creant una
atmosfera única on el cel blau i el paisatge urbà són part de la llar.

Aquí l'arquitectura aconsegueix el seu més alt nivell en disseny i qualitat, des de la
imatge, la distribució i els acabats, fins a la orientació i les marques.

lucasfox.cat/go/val29108

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jacuzzi, Gimnàs, Ascensor,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament, Vistes, Sistema domòtic,
Saló gourmet, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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L'elecció de materials i acabats, amb les seves superfícies i textures, aconsegueixen
un efecte d'integració i continuïtat, transmetent una sensació de puresa i
atemporalitat.

Poseu-vos en contacte per obtenir informació detallada sobre aquest exclusiu àtic
situat en la nova icona residencial de la ciutat, on els somnis són realitat.
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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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