
VENUT/UDA

REF. VAL29310

399.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 3 dormitoris en venda a Gran Vía, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Gran Vía »  46005

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

153m²
Plànol

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

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓ

Habitatge de 153 metres, situada en planta alta, en una
de les millors carrers de barri de Gran Via, en un edifici
d&#39;època perfectament conservat.

Aquest habitatge es troba a una planta alta d'un edifici d'època, construït al voltant
de 1930 perfectament conservat, i amb els elements comuns ben cuidats.

L'edifici es troba a una de les millors carrers de barri de Gran Via, molt propera a
l'Avinguda Regne de València, i molt a prop dels meravellosos Jardins de l'Rio Túria,
una de les zones verdes més grans de la ciutat.

L'habitatge té una reforma de fa uns anys, i encara ben conservada necessitaria una
actualització.

Accedim a la mateixa per un ampli distribuïdor, ia mà esquerra es troba un gran saló
menjador, en forma de L, amb diversos ambients i dos amplis finestrals a façana.

A continuació, a mà dreta es troba la cuina, amb gran finestral a pati de llums, i una
pràctica galeria i zona tècnica de rentat.

la zona de nit es distribueix en ampli dormitori principal amb zona de vestidor i bany
en suite, amb amplis finestrals a un buidat pati de pomes, orientat a l'est que rep
l'agradable sol del matí.

En aquesta àrea tenim dues habitacions més a pati de llums i un altre bany complet.

L'habitatge té terres de marbre, calefacció individual a gas per radiadors, així com
fusteria exterior de alumini, amb aïllament tèrmic i acústic.

lucasfox.cat/go/val29310

Ascensor, Terres de marbre, Sostres alts,
Propietat d'època, Llum natural,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
A prop dels col·legis internacionals ,
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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