REF. VAL29277

795.000 € Pis - En venda - Preu rebaixat

pis de 3 dormitoris en venda a Sant Francesc, València
Espanya » València » València ciutat » Sant Francesc » 46002

3

4

389m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

PREU REBAIXAT

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Ubicació excel·lent, espai diàfan i exterioritat són algunes
de les característiques més destacables d&#39;aquest
pis.
Bonic edifici recentment rehabilitat en una ubicació esplèndida. Ofereix unes
possibilitats fantàstiques per crear una llar de grans dimensions amb aquests dos
pisos que ocupen tota una planta de l'edifici.
Actualment, estan mitjançant portes independents d'accés, ja que s'usaven com a
oficines.
Estan en bon estat i disposen d'elements a tenir molt en compte en la reforma, com a
sòls de marbre, climatització per conductes, o la fusteria interior en fusta de mobila i
l'exterior restaurada i amb Climalit.
A més, tenim bonics miradors i balcons que connecten amb l'exterior i que donen a
un carrer de vianants.
En definitiva, podem crear un habitatge única unint aquests dos immobles per gaudir
de el luxe de tenir una llar exclusiu amb una mida difícil d'igualar. Sense oblidar la
possibilitat d'adquirir-los com a inversió i rendibilitzar-per separat.
Adjuntem plànols per donar una idea de les prestacions que es poden obtenir.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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Ascensor, Llum natural, Terres de marbre,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic , A renovar,
Aire condicionat, Balcó, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior
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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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